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 ، پيشگفتار

 

نرم افزارهااي   شبکه هاي برق کشور يکي از اجزاي مهم صنعت برق و واسط انتقال برق از نيروگاه به مصرف کننده مي باشند,

, , طراحاي , تحليلبرنامه ريزيمطالعات سيستم قدرت پايه اصلي محاسبات مهندسي در شبکه هاي برق بوده و در بخش هاي 

هااي ماورد    آوري , کنترل, پايش, پايايي, ديسپاچينگ و مخابرات مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به سرعت فا  بهره برداري

هااي   افزارها مستلزم شناسايي نياز باشند. سير تکويني اي  نرم , همواره در حال تغيير, توسعه و تکميل مياستفاده در صنعت برق

تحقق اي  هدف نيازمناد   باشند. افزاري مي هاي نوي  نرم افزارهاي مطالعات سيستم با استفاده از فناوري آينده صنعت برق به نرم

هاي طي اي  مسير، به طور شفاف و دقياق   مسير، منابع و امکانات الزم و الزامترسيم نقشه راهي است که در آن نحوه پيمودن 

افزارهااي   سازي و توساعه نارم   طراحي، پياده"در اي  پروژه هدف بر آن است که با ترسيم نقشه راه فناوري .مشخص شده باشد

عاليتهاي آينده در اي  حوزه مهم و اساسي از ها و در ادامه ف انداز سياستگذاري ، چشم"تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق ايران

هااي عمليااتي    مدت در ايا  حاوزه و باه دنباال آن، برناماه      مدت و کوتاه صنعت برق کشور تبيي  گردد. اهداف بلندمدت، ميان

ك از ايا   هاي خرد موجود در هر ي مدت متناظر با هريك از اي  اهداف و سرانجام فعاليتها و پروژه مدت و کوتاه بلندمدت، ميان

 آوري در شبکه برق ايران حاصل گردد. ها جهت تحقق نقشه راه، ترسيم شده تا سرانجام سند راهبردي اي  ف  برنامه

ضرورت  باشد با هدف تدوي  گزارش حاضر گزارش بند دو ازمرحله يك تحت عنوان تبيي  مشخصه هاي فناورانه پروژه مي

 "پياده سازي و توسعه نرم افزارهاي تحليل, مطالعه و راهبري شبکه برق ايرانطراحي, "آوري ي توسعه ف ريپذ هيتوج ليو دال

 پردازد. رساني صنعت برق درکشور مي افزارهاي مهندسي در حوزه برق بوده و به تشريح داليل توجيهي توليدنرم

 اي  گزارش توسط حميد دانايي و مهندس جعفري تهيه گرديده است.

مهادي  و مشاور پژوهشاگاه آقااي مهنادس     فرشاد فتحي مدير محترم امور پژوهشيامير ناظر محترم پروژه آقاي مهندس 

مي باشند.داور گزارش آقاي مهنادس اميار تاوکلي و نااظر      صنعت برق صحاف زاده مشاور محترم طرحهاي کالن و راهبردي

 داخلي پروژه مهندس فرهاد فالحي مي باشند.

اعضاي محترم کميته راهبري آقاي دکترساماني معاون راهبري شبکه برق ايران دکتر سيد حميد حسيني عضو هيئت علمي 

رياي  گاروه    دانشگاه صنعتي شريف, آقاي دکتر طباطبايي هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي, آقاي دکتر وحيدگوهري صدر 

پژوهشگاه نيرو و خاانم مهنادس    پژوهشي اقتصاد و مديريت برقروه توانير, آقاي مهندس فالحي مدير گ مطالعات برون مرزي

 پژوهشگاه نيرو مي باشند. امور زيربنايي و زيرساختحميده قديري 
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مشاور فني پروژه آقاي دکتر جعفريان و همکاران پروژه خانم مهندس شمسي و آقاي مهندس اله ياري بوده و مشاور ماديريت  

 ي مي باشد.تکنولوژي پروژه آقاي مهندس جعفر
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 باشند: شوند به شرح زير مي هاي شبکه برق مي عواملي کلي که باعث ايجاد, تغيير و توسعه  نرم افزار

 سازي    افزاري در حوزه رايانه و مخابرات باعث بازنگري در بهينه افزاري و سخت هاي نوين نرم رشد سريع فناوري

 .گردد هاي نوين مي هاي موجود و استفاده از اين فناوري افزار نرم

 هاي جديد محاسباتي در حوزه صنعت برق  استفاده از الگوريتمHPC1هاي محاسباتي با استفاده از اين  افزار نويسي نرم , باز

 گيرد. ها انجام مي الگوريتم

 افزاري به  هاي جديدي از ابزارهاي نرم دستي, نيازمندي زمان با رشد تکنولوژيکي صنعت برق و يا تغيير قوانين باال هم

 هاي جديد براي جوابگويي به اين تغييرات خواهد بود. افزار خواهد داشت و اين امر مستلزم ايجاد نرمهمراه 

سازي آنان با يکديگر مي  باشد, لذا براي همگام پذير نمي افزاري امکان هاي برق بدون توسعه نرم هاي شبکه توسعه فناوري

 رم افزاري آن را استخراج نمود.هاي جديد صنعت برق پرداخته و نيازهاي ن بايستي به حوزه

 

                                                 

1
 High Performace Computing 
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 يفناور يريپذ توجيه اتيادب
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 مقدمه

هاي تدوين سند  پذير بودن فناوري براي ورود به ساير گام در تدوين اسناد راهبردي در گام اول توجه به ضرورت و داليل توجيه

از ديادگاه    پذيري فنااوري  يين ضرورت و داليل توجيهو همچنين شروع مطالعه روي فناوري امري ضروري است. به منظور تب

ملي توجه به ابعاد مختلف فناوري از قبيل مسائل و موضوعات اقتصادي، اجتماعي، تکنولوژيکي، سياساي و امنيتاي از اهميات    

ريت پاذيري در ادبياات مادي    هاي مختلف تبياين ضارورت و داليال توجياه     بااليي برخوردار است. در اين فصل پيرامون روش

 .تکنولوژي و مزايا و معايب هر يک بحث شده است

 توسعه يريپذ  هيتوج 

که  يمختلف يايباشد. در کنار مزايتوسعه است، م ييچرا يکنندهانيل موجه، که بيک دليدر گرو داشتن  يهر فناور يتوسعه

ن راستا، الزم يشود. در ا يل ميتحم يفناور ي دهنده ستم توسعهيز بر هر سين ييهانهيآورد، هزيهمراه مبه يک فناوريگسترش 

ن يده شوند. ايتوسعه برگز يمنتخب برا يها يآن، فناور يهانهيحاصل از توسعه در برابر هز ياياست تا با سنجش تناسب مزا

، نوظهاور باشاد   يک فنااور ي يبررس يريپذهين توجياست. اگر موضوع ا يگسترش فناور يموجه برا يليکننده دلانيب ،ليتحل

بالغ موضاوع   يهاياگر هم فناور خواهد بود وآن  يايانگر مزايک بينزد يندهيدر آ ين فناوريدآمده از توسعه ايپد يهافرصت

ن، در يحاصال از آن خواهاد باود. بناابرا     يهاا دهيا فا ،اياثرات آن در زمان حاضر، منظور از مزا يل مشاهدهيدلل باشد، بهيتحل

ل، يا ن تحلياست. در ا يريپذهيده محور توجيفا-نهيل هزيبالغ تحل يها يفرصت و در فناور-هنيل هزينوظهور تحل يهايفناور

 يه(، اجتمااع ي)مانناد نارخ بازگشات سارما     يابعاد مختلف اقتصااد  يد دارانتوانيم هده( حاصليا فاي)فرصت  يايها و مزانهيهز

ان هار  يا د. در انتخاب منکالن کشور( باش يهااستيا سب يي)همراستا ياسي(، و سيداريزان پاي)م يطيمحستي(، زييزا)اشتغال

هاا، مانناد   ياز فنااور  ييهاا ان گوناه يشوند. در مبرخوردار  يت متفاوتياهم ين ابعاد ممکن است از درجهيها، اياز فناور دسته

 يهاا يدر ماورد فنااور   تر باوده، و  آن پررنگ يطيمحستيو ز ياجتماع ياقتصاد ياير و نانو، مزايدپذيتجد يانرژ يهايفناور

 باشد. يتر م پر رنگ آن ياسيس ياي، مزاياهسته يز انرژيو ن يدفاع

د، ينمايارائه م يدرست بودن توسعه فناور يبرا يل محکميکه دلنيعالوه بر ا يک سند مليدر  يريپذهيتوج يگنجاندن مولفه

ه يا نفعاان در کل يازمند مشارکت تماام ذ يد نيجد يک فناوريسعه ند تويآگذارد. فرير مينفعان تاثين ذيدر ب نيزشدن آن ييبر اجرا
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م يگذاران و ابالغ مستقاستيمات توسط سياجرا کنندگان( هستند. اتخاذ تصم يعنين جامعه ييسطوح جامعه )خصوصا سطوح پا

گار،  يعباارت د ورد. باه آيوجود نمگران به ان کنشيدر م يتوسعه فناور يبرا يل در توسعه، الزاميگران دخ ر کنشيها به ساآن

در کنار وجاود   ير بودن فناوريپذهيرموجه به انجام رساند. توجيغ يند دستوريک فرايتوان در يرا نم يک فناوريتوسعه موفق 

خصاو  در  ن موضاوع باه  يا منجر شود. ا يراهبرد يهايدار فناوريتواند به توسعه پايکننده مليتسه يهااستيها و سبرنامه

-يدا ما يپ يشتريت بيپرداخته نشده، اهم يها در اسناد باالدستيتوسعه فناور يريپذهيافته که به توجيوسعه کمتر ت يکشورها

 کند.

ط حاصال  يمحا  ياز مطالعاه  يريپذهيگر، توجيعبارت دباشد. به يب فناوريرق يهانهيسه با گزيد در مقايبا يريپذهيانجام توج

-، روشيريپاذ  امکان-يق مليل عاليمانند تحل يمختلف يهاکياستفاده از تکن است. با يط داخليمح يشود و جدا از بررسيم

-ر رقبا باه يرا نسبت به سا يراهبرد يک فناوريتوان موجه بودن يم ياقتصاد-يمال يهالي، و تحليريگميتصم ياضير يها

فناوراناه   يهاا در همه انواع گوناه  يشنهاديپ يهان است که لزوما همه روشيد به آن توجه نمود ايکه با يااثبات رساند. نکته

د سود يتول ييک بوده و توانايکه به بازار نزد ييهايشتر درمورد فناوريب ياقتصاد-يمال يهاليعنوان مثال تحلرود. بهيکار نمبه

ها ا توسعه آنيستند ر توسعه هيمس يکه هنوز در ابتدا يافناورانه يهاروند، اما در حوزهيکار مبه ،کشور را دارند يبرا ياقتصاد

ن قسامت باه   يرود. در ايکار مبه يريپذ امکان-يق مليل عاليرد تحليگيصورت نم ياقتصاد يهاتيمنظور کسب مزصرفا به

 شود.  يشکل مختصر پرداخته مبه يفناور يريپذهيتوج يهان روشيا يارائه

 يريپذامکان-يق مليل عاليتحل 

ت اجارا  يا در برابار داشاتن قابل   يمنافع ملا  يگردد، حداکثرسازيم يک فناوريتوسعه  يريپذهين روش، آنچه موجب توجيدر ا

-جلوگيري از خاروج ارز، صارفه   زايي،  اشتغال يارهايمعکه عبارتند ازاست  يابعاد مختلف يدارا ي( است. منافع مليريپذ)امکان

مانناد   يساطوح  يز دارايا ن يريپذدر طرف مقابل، امکاند داخل. يه توليمواد اول يجاد بازار برايکار و ا يروينه نيدر هز ييجو

است.  رقبا ريمزيت رقابتي نسبت به سا تيمحدودز ياجزا، و ندر توانمندي ساخت  محدوديتاجزا، توانمندي طراحي  تيمحدود

 تفاوت باشد. يتواند دارايم يريپذو امکان يق مليعال يارائه شده برا يارهاي، معيبرحسب فناور
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 ياقتصاد-يمال يها ليتحل -1-2-1

-از سااده  يکا ياست.  1يفعلن نمود. روش اول، روش ارزش يير تبيتوان در قالب سه روش زيرا م ياقتصاد-يمال يهاليتحل

ل ي، تبديند ماليک فرآيدر يفعلاست. محاسبه ارزش  يفعلها، استفاده از روش ارزش پروژه ياقتصاد يابيارز يها بران روشيتر

ق ارزش يا چند پاروژه باه طر   يسه اقتصاديا مبدأ پروژه است. در مقايدر زمان حال  يها به ارزش فعلافتيه درينده کليارزش آ

 يساه ارزش فعلا  يمقا ين پروژه خواهد بود. اگار مبناا  يترياقتصاد ،باشد يشتريخالص ب يارزش فعل يکه دارا يا، پروژهيفعل

ن يکمتار  ياسات کاه دارا   يان پروژه، پروژهيتريباشد، اقتصاد اريها در اختمختلف پروژه يها نهيفقط هز يعنيها باشد، نهيهز

 ها باشد. نهيهز يارزش فعل

( به نام نارخ  ي)نرخ يارياساس معک پروژه بريا رد ين روش ضابطه قبول و يه است. در اينرخ بازگشت سرما ليتحلروش دوم 

ه، يا ه اوليها )سارما نهي،...( و هزيانه، ارزش اسقاطيسال يقت تعادل درآمدها )درآمدهايگردد. در حقيه محاسبه ميبازگشت سرما

ه يها(، نارخ بازگشات سارما   ر است و آن نرخ )نرخيپذک نرخ( امکانيشه يک نرخ )البته نه هميانه و ...(، تحت يسال يهانهيهز

 است.

شود. ياستفاده م يلفعکرد مشابه روش ارزش يانه، رويسال يهانهيانه است. در روش هزيکنواخت ساليروش سوم، روش ارزش 

ک و باا توجاه باه    يا ن تکنيا شوند. باا ا يل ميکنواخت تبديانه يا پرداخت ساليافت و يها به درنهيا هزين روش درآمدها و يدر ا

ن روش بارخالف روش  يا ياياز مزا يکيشود. يانه شناخته ميکنواخت ساليا درآمد يانه و يکنواخت سالينه ياطالعات طرح، هز

 يزماان  ين عمر مشترک بارا ييبه تع يازيقت نيدهد و در حقيدر محاسبات نم يرييها تغاست که عمر پروژهن ي، ايارزش فعل

 ست.يعمر نابرابرند ن يها داراکه پروژه

 

 

 

                                                 

1
Present worth 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
7 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 يريگ ميتصم ياضير يها روش -1-2-2

 يهاها، مدليباز يا، تئوريپو يزير، برنامهيسازهيها مانند شبکيع از تکنيوس ياشامل دامنه يريگميتصم ياضير يهاروش

گيرناده باا    تصاميم در شرايط اطمينان کامل )ها يگيري در مورد توسعه فناور ره است. در تصميمياره و غيچند مع يريگميتصم

-از روش يکيعنوان ، به1گيري چند معياره ها و فنون تصميم توان از مدلي(، مداند را مي يفناوراطمينان پيامدهاي انتخاب هر 

مد نظر  يم در مورد فناوريزمان براي تصم دو يا چند معيار به طور هم ،هان مدلياستفاده نمود. در ا يريگميتصم ياضير يها

م يتقسا  3چند هدفه يريگميتصم يهاو مدل 2چندشاخصه يريگميتصم يهامدل يستهد ها خود به دون مدلي. اگيرد قرار مي

نبوده و از چارچوب مطالعاه حاضار خاارج     يفناور يبندتياولو يستفاده براچند هدفه مورد ا يريگميتصم يهاد. مدلنشويم

 است.  

بنادي و ياا انتخااب     است که به منظور اولويات  يگيري در مورد فناور هاي تصميم از روش ياگيري چند شاخصه گونه تصميم

روند. هر معياار نسابت باه معياار      ار ميگيري به ک معيار تصميم nگزينه موجود، براساس  mاز بين  يفناور 4ترين گزينه مناسب

هااي علماي،    بودن محاسبات و نتايج از طريق روش گيري متفاوتي باشد. لذا به دليل با معني تواند داراي مقياس اندازهيديگر م

هاا   ع وزنهستند. در واق يوزن نسب يارها داراين معيها حفظ شود. ا اي که اهميت نسبي آن شوند، به گونه مقياس مي ها بي داده

 د.نکن گيري مربوطه بيان مي ميزان اهميت نسبي هر معيار را در تصميم

 (.1-1 جدول شوند ) اين نوع مسائل معموالً به صورت ماتريس زير فرموله مي

 

 

 دمعيارهچن گيري تصميم ماتريس:1-1 جدول 

                                                 

1
Multi Criteria Decision Making (MCDM) 

2
Multi Attribute Decision Making (MADM) 

3
Multi Objective Decision Making (MODM) 

4
Alternative 
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 معيار        

 يفناور يهاگزينه
X1      X2   ………………  Xn 

A1 

A2 

 

Am 

r11       r12…………………. r1n 

r21       r22 ………………… r2n 

 

rm1      rm2 ………. ………. rmn 

 

غلب مواقع غيار ممکان   اين امر در ا اگرچه آل هر معيار را تأمين نمايد. بهتر خواهد بود که ايده يفناور زاي ا گزينه در اين بين،

A، يک گزينه ذهنيMADMبهترين گزينه در يک مدل  ،باشد. به هر حال از لحاظ رياضي مي
تارين   خواهد باود کاه مارج    *

، AHP ،Topsisمانناد   يمختلفا  يهاا چندشاخصاه از روش  يريا گميرا از هر معيار کسب نمايد. در تصام  تارزش يا مطلوبي

ELECTRE شود. ياستفاده مره يو غ 
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 فصل دوم 2

 يفناور يريپذ تبيين ضرورت و داليل توجيه

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
10 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 مقدمه 

ه ئا اي و ارا افزارهااي راياناه   به تمام اجزاء و عواملي از کسب و کار و دانش، که فرآيناد تولياد نارم    برق کشور صنعت نرم افزار

کنند، اطاالق   پشتيباني و تسهيل مي  ،صنعت برق کشوراقتصادي و مبتني بر نياز فني, امنيتي, افزاري را به صورت  خدمات نرم

تواند در کشور ايجاد کند  مي شود. اين صنعت به عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و با فناوري باال، ارزش افزوده بسياري را مي

 و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد.

ارها از مهمترين داليل  ورود به اين حوزه در صانعت بارق ماي    امنيت, پدافند غير عامل, نرخ رشد و حجم تجاري اين نرم افز

روياه  ) حوزه هاي نرم افزاري و زير حاوزه هاا   دسته بندي آنان به با توجه به تنوع محصوالت نرم افزاري در صنعت برق .باشد

 گردند. مي (تقسيمهاي محاسباتي

ده است. توجه بيش از پيش مديران دولتي و غيردولتاي  رشد چشمگيري پيدا کر صنعت برقدر حال حاضر بازار داخلي نرم افزار

هاي مربوطه و تالش دست اندرکاران براي رفع بخشي از مشکالت ساختاري اين صانعت،  به کاربرد فناوري اطالعات در حوزه

ه به موارد ياد افزاري افزايش و کيفيت محصوالت قبلي ارتقا يابد. بنابراين با توجسبب شده تا تقاضا براي محصوالت جديد نرم

عليرغم رشاد و توساعه نارم    افزاري روز به روز توسعه و بهبود يابد. شده ميتوان انتظار داشت که تنوع و کيفيت محصوالت نرم

. لاذا  متناسب با نيازهاي داخلي توسعه نيافته اسات افزاري در اين صنعت, توليد نرم افزارهاي تخصصي با چالش همراه بوده و 

در منطقه و  رانيا گاهيجا ياعتال ،يمستلزم تعامل فعال با اقتصاد جهان ينرم افزارتوليدات  هداف توسعه ايدستيابي به ا براي

تمرکز بر منابع انسااني توانمناد، اساتفاده ماوثر از      ،يالملل نيدر سطوح ب يريرقابت پذ ،يعلم و فناور ديدر تول يي، توانا جهان

  پذيري محصاوالت و خادمات   تتحقق رقاب  هاي صادراتي، گسترش بازار  بع،ظرفيت هاي کشور، کسب فناوري نوين، جذب منا

 باشد. خصوصي و ايجاد زيرساختارهاي مناسب فناوري اطالعات مي هاي دانشگاهي, پژوهشي و توانمندسازي بخش  ، افزاري نرم

 انواع کاربردهاي فناوري 

هااي مختلاف صانعت بارق      باشند و در بخش دي ميافزارهاي تخصصي مهندسي صنعت برق داراي محصوالت متنوع زيا نرم

 گيرند. برداري قرار مي کشور مورد استفاده و بهره
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هاا و موضاوعات ماورد     هاي مختلف , زير حوزه افزاري را از دو منظر حوزه توان کاربردهاي نرم در بخش شبکه صنعت برق مي

ز با چندين حوزه مارتبط باشاد. هار ياک از اجازاي ايان       تواند با چندين موضوع و هر موضوع ني بررسي قرار داد. هر حوزه مي

 گردد.  هاي مطالعاتي جديد بر اساس نياز آنان تعريف مي افزاري دارند و رويه ها نيازهاي مختلف نرم بندي دسته

 ها ها و زير حوزه توسعه نرم افزاري بر اساس حوزه -2-2-1

العات صنعت برق و نيز واحدهاي محاسباتي ارائه شده هاي انجام شده توسط کشورهاي پيشرو در مط بندي با توجه به حوزه

ي  هاي زير براي بررسي و توسعه ها و زيرحوزه افزارهاي معتبر مورد استفاده در اين صنعت، در اين پروژه حوزه توسط نرم

  (1-2)جدول  افزارهاي صنعت برق تعيين گرديد نرم

 مطالعات صنعت برق در اين پروژه هاي حوزه:(1-2 جدول )

 توضيح زير حوزه حوزه رديف

 پايش،  بهره برداري 1

 ،پخش بار 

 ،پخش بار بهينه 

 Unit Commitment، 

 بيني بار، پيش 

 ،آناليز رخداد 

 ،آناليز ريسک 

 AGC، 

 ،بازيابي 

 سازي شبيه. 

 

 امنيت،  امنيت و حفاظت  2

o ،آناليز اتصال کوتاه 

o ،پايداري فرکانس 

o ،پايداري ديناميکي 

o ،گذراهاي الکترومغناطيسي 

 ،حفاظت 

o ،هماهنگي ادوات حفاظتي 

o ،حفاظت توزيع 
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 توضيح زير حوزه حوزه رديف

o کرد رله. سازي عمل شبيه 
 بيني بار و انرژي، پيش  ريزي برنامه 3

 ريزي توسعه توليد، برنامه 
 ريزي توسعه شبکه، برنامه 

 يابي و توسعه پست. ريزي مکان برنامه 

ي تولياد و   عهريزي توس اين حوزه به برنامه
 انتقال انرژي برق اختصا  دارد.

 بيني بار، پيش  توزيع 4
 ،جايابي پست 
 مسيريابي فيدر ، 
 ،مانور 
 هاي توزيع، محاسبهثوابتخطوطهوايي وکابل 

 بار، پخش 

  و ازدوسااوتغذيه بارشاابکه پخاشWeakly 

Meshed، 
 بارنامتقارن، پخش 
 ،آناليز اتصال کوتاه 
 ،حفاظت 
 ،جايابي بهينه خازن 
 ز استارت موتور،آنالي 

  آناليزSelectivity، 
 ،کاهش شبکه 

 ي بازيابي، استراتژي بهينه 

 ،ارزيابي اغتشاشات شبکه 

 ،آناليز سيستم زمين 

 سازي بار، متعادل 

 ،آناليز پايداري 

 آناليزArc flash، 

ي  علت مشخصات منحصر به فرد شبکه به
هاي توزياع   توزيع، طراحي و تحليل شبکه

اي انتقاال بارق   ها  تفاوت زيادي با شابکه 
 دارد.

 آناليز هارمونيکي،  کيفيت توان 5

 جاروب فرکانسي(Frequency sweep) ، 
 ،فليکر 

 تعااادل ولتاااژ تغيياارات و عاادم(Voltage 

changes and unbalance.) 

به بررسي مسائل مربوط به کيفيات تاوان   
شبکه )چه در سط  توليد و چاه در ساط    

 شود. انتقال( پرداخته مي
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 توضيح زير حوزه حوزه رديف

 يابي،ارز  پايايي 6
o ها، آوري داده جمع 
o ،تحليل 
o هاي پايايي، ي شاخص محاسبه 

 بيني، پيش 
o سازي، مدل 
o ،تحليل 

o هاي پايايي. ي شاخص محاسبه 

به بررسي مسائل مختلف مربوط به پايايي 
شاود کاه    هاي قادرت پرداختاه ماي    شبکه

 گيرد توليد، انتقال و توزيع برق را دربرمي

 ، Dimensioning [9ريزشبکه ] 7

 Simulation، 
 Research، 
 طراحي 

 

مااديريت دارايااي  8
 [11و  10]

 الين، آن 

o پايش تجهيزات، 
 آناليزContingency، 
 مدت )روزانه تا هفتگي(، کوتاه 

 ي محاسبهValueatrisk (VaR،) 
 مدت )ماهانه يا فصلي(، ميان 

o داري، تعمير و نگه 
 تر( مدت )ساالنه يا بيش بلند 

o د گذاري تولي ي سرمايه سازي هزينه بهينه
 و انتقال.

 

ريازي و ماديريت    در اين حوزه باه برناماه     مديريتانرژي 9
هاي آتي يک کشاور پرداختاه    انرژي سال

شود. در اين حاوزه باا توجاه باه رشاد       مي
اقتصادي، رشد جمعيات، و ... نيااز انارژي    

هاي آتاي تخماين زده    يک کشور در سال
هااي انارژي    شده و باتوجه به منابع حامل

ها، انارژي   رين اين حامل)که يکي از مهمت
برق است( و لحاظ کاردن مساائل جاانبي    
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 توضيح زير حوزه حوزه رديف

ريازي و ماديريت    ها به برنامه مانند تحريم
 شود. انرژي آن کشور پرداخته مي

 )آمار و ارقام جهاني(ايدر دنفناوري و بازار آن ترند رشد  

شاد, لاذا در ايان بخاش از آمارهااي      با افزارهاي تخصصي صنعت برق در دست نمي اطالعات روشني از فروش و يا دانلود نرم

ها به صورت فروش/دانلود  افزارهاي تخصصي صنعت برق توسط بعضي از شرکت گردد .آمارهاي نرم افزار استفاده مي جهاني نرم

 ( مشاهده مي شود.3-2 جدول (ها اعالم شده است, اين آمارها در ) در سايت شرکت

 [4]افزار در دنيا رشد نرم نرخ -2-3-1

ارد ليمي 388 /5ن رقم نسبت به درآمد يد که، ايد دالر رسليارمي 407 /3دي به المي 2013ها در سال  افزار درآمد بازار جهاني نرم

 .درصد رشد کرد 4 /8دي المي 2012افزار در سال  دالري بازار جهاني نرم

غيرنفتي باه بخاش فنااوري اطالعاات تخصايص داده شاده ولاي هناوز         در برنامه پنجم توسعه يک و نيم درصد از صادرات 

افزار به علت ضعف در قوانين حمايتي کپي رايت ايران در باازار   هاي الزم براي آن فراهم نيست، پديدآورنده يک نرم زيرساخت

صنعتي که معنااي  اله در اين مستواند به بيرون مرز هاي کشور بگستراند.  افزار محصول خود را نميمرنجهاني از ترس سرقت 

 باشد. ر تاثيرگذار ميبسيا واقعي توليد ثروت است

افزارها اين روزها يکي از پرطرفدارترين محصوالت بازار ديجيتال و دنياي تکنولوژي هستند که در هار دساتگاه و ابازاري     نرم

افزار به سرعت در حاال رشاد    جهاني نرمتوانند تغييرات جالب و زيادي ايجاد کنند.درست به همين دليل هم هست که بازار  مي

 رود روند رشد آن همچنان ادامه داشته باشد.  است و انتظار مي

رشاد   2012افزار در سال  دهد که بازار جهاني نرم در اين زمينه نشان مي IDCجديدترين گزارش منتشر شده از سوي موسسه 

موسسه تحقيقاتي معتقدند که روند و سرعت رشد اين باازار در  درصدي را تجربه کرده است. حاال کارشناسان اين  6/3ساالنه 

درصدي را براي  7/5رشد ساالنه  2013شود اين بازار در سال  بيني مي هاي آينده افزايش پيدا خواهد کرد تا جايي که پيش سال
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با  2017تا  2012هاي  فاصله سالافزارها در  خودش به ثبت برساند. اين تحليلگران همچنين انتظار دارند بازار جهاني انواع نرم

 .درصدي توسعه پيدا کند 3/6نرخ رشد 

.  

 

 2012ر در کشورهاي در حال توسعه در سال ميزان درآمد و رشد بازار نرم افزا(: 1-2 شکل )

 

کنند و رونق بيشتري هم دارند. کارشناسان  ها اما با سرعت بيشتري رشد مي افزار، اپليکيشن هاي مختلف بازار نرم در ميان بخش

افزارهاي  ا بازار نرمرشد قابل توجهي را تجربه کنند. عالوه بر اينه 2013ها در سال  بازار هم انتظار دارند بازار جهاني اپليکيشن

افزارهاي مديريتي هم  اند. اين در حالي است که نرم ها داشته اجتماعي و مبتني بر رايانش ابري هم رشد خوبي در اين سال

افزارها در پنج سال آينده يعني تا  اند که بازار جهاني اين نرم بيني کرده پيش IDCجايگاه خوبي در اين بازار دارند و کارشناسان 

 درصدي رشد کند.  3/9با نرخ رشد  2017 سال

در ميان بازارهاي مختلف در سرتاسر دنيا، بازارهاي نوظهور و در حال توسعه معموال  رشد دو برابري بازارهاي در حال توسعه

هم  افزارها هم از اين قاعده مستثنا نيست. درست به همين دليل سرعت رشد بيشتري در دنياي تکنولوژي دارند و بازار نرم

افزار در مناطقي مانند آسياي پاسيفيک، آمريکاي التين، خاورميانه، اروپاي شرقي  رود بازار نرم ، انتظار ميIDCبراساس گزارش 

کند. اين در حالي است که متوسط نرخ رشد بازارهاي بزرگ و  رشد  2017درصدي تا سال  8/8و آفريقا با متوسط نرخ رشد 

درصد تخمين زده شده است. اين بازارهاي بزرگ  5، 2017شمالي، اروپاي غربي و ژاپن تا سال  اي مانند آمريکاي توسعه يافته

 2017رود اين رقم تا سال  اند که انتظار مي افزار را در اختيار داشته درصد از درآمد کل بازار جهاني نرم 7/0تنها  2008در سال 

http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/82d/82d3a071eb98e632fe167de3e5c24000.jpg
http://www.donya-e-eqtesad.com/upload/iblock/82d/82d3a071eb98e632fe167de3e5c24000.jpg
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د و بحران اقتصادي که در کشورهاي بزرگ بيشتر هم تاثيرگذار معتقدند که رکو IDCدرصد برسد.در واقع کارشناسان  19به 

بوده است، باعث شده است که روند رشد در بازار اين کشورهاي توسعه يافته کمي کندتر شود. اين در حالي است که رشد 

است. از طرفي اين  درصد رسيده 2/7تا  2012افزار در کشورهاي در حال توسعه و بازارهاي نوظهور در سال  ساالنه بازار نرم

اند و اين موضوعي است که  افزار را به خودشان اختصا  داده درصد از درآمد کل بازار جهاني نرم 4/14بازارها در حال حاضر 

کنند، چون بيشترين حجم درآمد آنها از اين بازارهاي  به خوبي آن را حس مي Oracleو  SAPافزاري  دو شرکت بزرگ نرم

 SAPو  IBM ،Oracleهاي  افزار شرکت برتر بازار جهاني نرم هاي فعال و توليدکننده د. در ميان شرکتآي نوظهور به دست مي

 اند. بيشترين ميزان درآمد و سود را از بازارهاي در حال توسعه به دست آورده
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 2012ان برتر بازار جهاني نرم افزار در سال (: ميزان رشد ساالنه و درآمد توليد کنندگ2-2 جدول )

 و در بازارهاي در حال توسعه 2012ميزان رشد ساالنه و درآمد)به ميليون دالر( توليد کنندگان برتر بازار جهاني نرم افزار در سال 

 درآمد از بازارهاي نام شرکت
 2012در سال  در حال توسعه

 )ميليون دالر(

 درآمد از بازارهاي
وسعه در در حال ت
)ميليون  2011سال 

 دالر

درآمد کلي بازار جهاني 
)ميليون  2012در سال 

 دالر(

ميزان سهم از درآمد 
بازارهاي در حال 

 )درصد(توسعه

ميزان رشد بازارهاي در 
حال توسعه در سال 

2012 
 )درصد(

Microsoft 1072 10658 58454 18/9 3/9 

IBM 4444 4068 29129 15/3 9/2 

Oracle 6150 5516 27826 22/1 11/5 

SAP 3905 3465 16988 23 14 

Symantec 849 813 6423 13/2 4/5 

توليد کنندگان 
 ديگر

22751 21407 203818 11/2 6/3 

 7/2 14/4 342638 45886 49172 جمع

شناسان و  بسياري از کار سر گذاشته است. اين بازار که به عقيده هاي خوب و پر رونقي را پشت افزار سال بازار جهاني انواع نرم

ترين آمار و  به روزهاي اوج خودش رسيد، حاال گويا روند نزولي را در پيش گرفته است. جديد 2008گران در سال  تحليل

افزار، سال  برايبازار جهاني نرم 2012دهد که سال  در اين مورد نشان مي IDC اطالعات منتشر شده از سوي موسسه تحقيقاتي

اين گزارش جديد که بر اساس بررسي بيش از هزار توليد کننده .اهد بود و اين بازار وارد روند رکود خواهد شدچندان خوبي نخو

دچار کاهش  2012افزار در سال  دهد که بازار جهاني نرم کشور جهان منتشر شده است، نشان مي 49افزار در  و فروشنده نرم

بازار جهاني »گويد:  در اين مورد مي IDC شناسان يکي از کار« رجوپاتريک ملگا»شديد درآمد حاصل از فروش خواهد شد. 

تا حاال  2008رشد ساالنه حدود دو رقمي را تجربه کرد که بيشترين ميزان رشد ساالنه اين بازار از سال  2011افزار در سال  نرم

ترين دليل  ار کند شود. در واقع بزرگبسي 2012شود که روند اين رشد در سال  بيني مي آيد. با اين حال اما پيش به حساب مي

ها  اين کاهش رشد، عدم رشد بازار کشورهاي اروپاي شرقي، خاورميانه و آفريقا به دنبال مشکالت جدي اقتصادي در اين کشور

مجموعا درآمدي بيش از يک  2011افزار در جهان در سال  توليدکننده بزرگ نرم 35دهد که  اين گزارش نشان مي.خواهد بود

 1129درصدي از بازار جهاني را در اختيار بگيرند. باقيمانده اين بازار به فعاليت  62نهايت سهم   اند تا در  ليارد دالر داشتهمي

، VMWare افزار جهان تنها سه شرکت کننده بزرگ نرم توليد 35کننده ديگر مربوط است، اما در ميان  توليد

Salesforce.com وCadence Design Systems درصد را براي خودشان به  20رشدي بيش از  2011انستند در سال تو

افزار جهان است که از نظر ميزان درآمد، سهم  ترين توليدکننده نرم ترين و بر ثبت برسانند. شرکت مايکروسافت همچنان بزرگ
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از بازار  IBM ترين رقيبش يعني درصدي از اين بازار جهاني را در اختيار دارد. اين سهم اما بيش از دو برابر سهم نزديک 8/17

 افزار است. دو شرکت حاال با حفظ روند رشد ثابتش همچنان دومين توليدکننده بزرگ بازار جهاني نرم IBM ..جهاني است

Oracle و SAP حتي رشدي با سرعت بيشتر از متوسط نرخ رشد  2011هاي بعدي قرار دارند و در سال  به ترتيب در جايگاه

 .اند افزار داشته رمبازار جهاني ن

 

 روند رشد ساالنه درآمد بازرار جهاني نرم افزار در طول پنج سال(: 2-2 شکل )

 و Enterprise Social Software،.       ……Virtual Machine Software هاي در اين ميان اما شرکت

TeamCollaborative Applicationsترين رشد را در سال  اند سريع افزارهاي تجاري و صنعتي توانسته به خاطر ارائه نرم

دهد که منطقه آسياي پاسيفيک و  نشان مي IDC گذشته ميالدي براي خودشان به ثبت برسانند. آمارهاي منتشر شده از سوي

اند و سهم اين  افزار خود در طول سه سال گذشته تجربه کرده ان ديگر مناطق جهان بيشترين نرخ رشد را در بازار نرمژاپن در مي

شناسان انتظار  رسيده است. با اين حال اما کار 2011درصد در سال  16/5به  2008درصد در سال  15مناطق از بازار جهاني از 

افزار  افزار ديگر مناطق جهان روند رشد کندتري داشته باشد. بازار نرم اه با بازار نرمهمر 2012دارند که اين بازار هم در سال 

اش از بازار  درصدي 53رود سهم  خصو  آمريکاي التين روند رشد ثابتش را حفظ کرده و انتظار مي کشورهاي آمريکايي به

 .جهاني را تا چند سال آينده هم حفظ کند

http://way2pay.ir/wp-content/uploads/26-012.jpg
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نسخه فروش داشته است. از  100،000تا کنون  ETAPنسخه و شرکت  5،000بيش از  2012تا  1986از سال  Cymeشرکت 

 120اطالعات دقيقي در دسترس نيست، ولي در سايت آن به فروش و استفاده  DIgSILENTتعداد فروش و کاربران نرم افزار 

واحد محاسباتي تدوين و توسعه يافته  30در پژوهشگاه نيرو با بيش از SABAافزار گزارش شده است. نرم افزار کشور از اين نرم

نسخه از آن در داخل کشور مورد بهره برداري قرار گرفته است. نرم افزار پردازش و آناليز شبکه  100است و تا کنون بيش از 

توليد هاي الکتريکي ) پاشا( ديگر نرم افزار ايراني است که توسط دکتر کوهساري استاد برق قدرت دانشگاه صنعتي اميرکبير 

. با توجه بعه تعداد نسخ به فروش و در بخش هاي مختلف صنعت برق کشور فروش و به بهره برداري رسيده است شده است

 برد. افزارها, مي توان به بازار وسيع و منابع مالي و اقتصادي آن پي رفته اين نرم

 نرم افزارهاي تخصصي صنعت برق روند -2-3-2

ها در حوزه  قي از نرم افزارهاي تخصصي در حال حاضرکشورموجود نمي باشد.اکثر شرکتبا توجه به اينکه اطالعات و آمار دقي

ها آمارهاي فروش/دانلاود   کنند, تعدادي از شرکت ميافزارهاي تخصصي صنعت برق از ارائه آمارهاي فروش خود, خودداري نرم

 فروش/دانلود مشاهده ميشود. (3-2 جدول ()اند که در هاي شرکت قرار داده خود را در سايت

 

 

 

 

 

 

 2012فروش/دانلود نرم افزارهاي تخصصي برق تا سال  ) : 3-2 جدول (
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 تعداد دانلود/
 فروش

ي دسترسي نحوه
 کاربران

 نام نرم افزار سازمان مربوطه به همراه لينک

 RETScreen International (http://www.retscreen.net/) RETScreen براي دانلودمجاني  >200000

 .ETAP operation Technology Inc تجاري >100000

(http://etap.com/index.htm) 
ETAP 

 National Renewable Energy Laboratory and HOMER مجاني براي دانلود >28000

Energy LLC (www.homerenergy.com) 
HOMER 

5000< 

تجاري/مجاني 
براي دانش آموزان 
و کشورهاي در 
 حال توسعه

Stockholm Environment Institute 

(http://www.energycommunity.org/) 
LEAP 

 Oak Ridge National Laboratory مجاني براي دانلود >2000

(http://www.ornl.gov) 

BCHP 

Screening tool 

 Energi-Og Mijødata (EMD) International A/S تجاري >1000

(http://www.emd.dk/) 
energyPRO 

 Aalborg University (http://www.energyplan.eu/) EnergyPLAN مجاني براي دانلود 100-1000

 Energy Economics Group, Vienna University of مجاني براي دانلود 100-1000

Technology (http://www.invert.at/) 
Invert 

 ,Energy Technology Systems Analysis Program تجاري 100-1000

International Energy Agency (http://www.etsap.org/) 

MARKAL/TI

MES 

 International Institute for Applied Systems Analysis بايد خريده شود 100-1000

(http://www.iiasa.ac.at/) 
MESSAGE 

 Oak Ridge National Laboratory مجاني براي دانلود 100-1000

(http://www.ornl.gov/) 
ORCED 

 The University of Wisconsin Madison تجاري 100-1000

(http://sel.me.wisc.edu/trnsys/) 
TRNSYS16 

 تجاري 100-1000
International Atomic Energy Agency 

(http://www.iaea.org/OurWork/ST/NE/Pess/PESSene

rgymodels.shtml) 

WASP 

 تجاري 20-50
Argonne National Laboratory 

(http://www.dis.anl.gov/projects/emcas.html) 
 

EMCAS 
 

 Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning تجاري 20-50

(SINTEF) (http://www.sintef.no/) 
EMPS 

 مجاني براي دانلود 20-50
Argonne National Laboratory 

(http://www.dis.anl.gov/projects/Enpepwin.html) 

(http://www.sintef.no/) 

ENPEP-

BALANCE 

 Argonne National Laboratory تجاري 20-50

(http://www.dis.anl.gov/projects/Gtmax.html) 
GTMax 

 Institute for Industrial Production, Universität تجاري 1-20

Karlsruhe (http://www-iip.wiwi.uni-karlsruhe.de/) 
AEOLIUS 

 مجاني براي دانلود 1-20
Aalborg University 

(http://www.socialtext.net/energyinteractivenet/index

.cgi?compose) 

COMPOSE 
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 تعداد دانلود/
 فروش

ي دسترسي نحوه
 کاربران

 نام نرم افزار سازمان مربوطه به همراه لينک

1-20 

تجاري/نسخه 
هاي قديمي 
 مجاني هستند

Research Centre Jülich, Institute of Energy Research 

(http://www.fz-juelich.de/ief/ief-

ste/index.php?index=3) 

IKARUS 

1-20 

توزيع شده براي 
سازمان هاي غير 
 دولتي

The International Network for Sustainable Energy 

(http://www.inforse.org/europe/Vision2050.htm) 
INFORSE 

 تجاري 1-20
seven2one 

(http://www.seven2one.de/de/technologie/mesap.htm

l) 
Mesap PlaNet 

1-20 
مجاني/شبيه سازها 
 بايد خريده شوند

Office of Integrated Analysis and Forecasting, 

Energy Information Administration 

(http://www.eia.doe.gov/) 
NEMS 

1-20 

تجاري/ تنها به 
سازمان هاي 
يي بزرگ اروپا

 فروخته مي شود

Institute for Industrial Production, Universität 

Karlsruhe (http://www-iip.wiwi.uni-karlsruhe.de/) 
PERSEUS 

 Stiftelsen for Industriell og Teknisk Forskning تجاري 1-20

(SINTEF) (http://www.sintef.no/Home/) 
ProdRisk 

1-20 

براي انجام پروژه 
ي کامل بايد ها

مبلغي پرداخت 
 شود

Danish Energy Agency (http://www.ens.dk/) RAMSES 

 مجاني براي دانلود 1-20
Energinet.dk 

(http://www.energinet.dk/en/menu/Planning/Analysis

+models/Sivael/SIVAEL.htm) 

SIVAEL 

 Instituto Superior Técnico, Technical University of تجاري 1-20

Lisbon (http://carnot.ist.utl.pt/~eminent2/) 
EMINENT 

 National Technical University of Athens مجاني براي دانلود 1-20

(http://www.e3mlab.ntua.gr/) 
PRIMES 

 Project Driven with a users network and forum مجاني براي دانلود -

around it (http://www.balmorel.com/) 
BALMOREL 

 Australian Bureau of Agricultural and Resource تجاري -

Economics (http://www.abare.gov.au/) 
E4cast 

- 
براي استفاده 
 داخلي

Instituto Superior Técnico and the University of 

Zagreb (http://powerlab.fsb.hr/h2res/ 
H2RES 
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 تعداد دانلود/
 فروش

ي دسترسي نحوه
 کاربران

 نام نرم افزار سازمان مربوطه به همراه لينک

 Inistituttfor energy teknikk تجاري -

(http://www.hydrogems.no/) 
HYDROGEMS 

 Pacific Northwest National Laboratory مجاني براي دانلود -

(http://www.globalchange.umd.edu/) 
MiniCAM 

 Institute of Sustainable Solutions and Innovations مجاني براي دانلود -

(http://www.isusi.de/theerjreport.html ) 

SimREN 

 

-Ea Energy Analyses (http://www.ea مجاني براي دانلود -

energianalyse.dk/) 
STREAM 

 Unitec New Zealand (http://www.unitec.ac.nz/) UniSyD3.0 تجاري -

 Risø DTU National Laboratory for Sustainable تجاري -

Energy (http://www.wilmar.risoe.dk/) 

WILMAR 

Planning Tool 

    

 

 ياز فناور يريگ بهرهتبيين مزاياي مختلف  

به ويژه صنعت نرم افزارطاي ساال هااي اخيار از رشاد قابال تاوجهي برخاوردار شاده و           ITبا توجه به اينکه صنعت 

رورتي درآمدهاي کالني را نصيب کشورهاي پيشرو در اين صنعت کرده است. بنابراين توجه به اين صنايع در کشور ض

انکارناپذير است. اين در حالي است که مسووالن کشور نيز اهتمام ويژه اي براي نيل به جامعه دانش محور داشته اند. 

صنعت نرم افزار در کنار اين امر استقبال خاصي براي استفاده از محصوالت و خدمات نرم افزار در کشور به وجود دارد.

تواند در کشور ايجااد کناد. صانعت     ا فناوري باال، ارزش افزوده بسياري را ميبه عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و ب

که کشورمان در زمينه توليد و تجارت جهاني ايان   طوري هاي قابل توجهي برخوردار است به افزار در ايران از مزيت نرم

 هاي فراواني دارد. صنعت، پتانسيل

ر کشور توليد شده اند بسيارکم است. هر چند تعداد زيادي تعداد نرم افزارهاي کاربردي مهندسي صنعت برق که د

پروژه هاي پژوهشي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي براي توليد نرم افزار تعريف و اجرا شده ولي تا کنون اين نرم 

پژوهشي افزارها نتوانسته اند جايگزين نمونه خارجي شوند. در صورت وجود ارتباط کافي و کارا بين مراکز دانشگاهي, 

 و صنعت, پروژه هاي توليد نرم افزار به موفقيت هاي عملي دست پيدا خواهد کرد.
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تخصصي و منابع انساني مستعد در حوزه   امکان نسبي دسترسي به ابزارها و تجهيزات جديد و پيشرفته و وجود پتانسيل

IT رشد دانش  در ضمن روند رو به رود.  افزار از جمله نقاط قوت اين صنعت در کشور به شمار مي به خصو  نرم

هاي نيروي انساني در  گيري از شبکه پوشي نيست و بايد توجه داشت امکان بهره علمي مديران صنعت نيز قابل چشم

هاي اخير،  افزار طي سال سراسر جهان نيز ميسر شده است. عالوه بر اين موارد افزايش نسبي نيروي انساني صنعت نرم

هاي صادرات محصوالت  قابليت  اشتغال زايي مناسب فناوري اطالعات، ، ICTت و خدمات تقاضاي روبه رشد محصوال

هاي فعال در صنعت نرم افزار از ديگر نقاط  ها و سازمان افزاري و روند رو به رشد کميت و کيفيت شرکت و خدمات نرم

 رود. قوت اين صنعت به شمار مي

مختلفاي   ازجنباه هااي   درصنعت بارق  افزارهاي داخلي ازنرم تفادهتوليدواس داخلي ضرورت افزارهاي توليدنرم ضرورت

از جمله فرصت هاي اين صنعت در کشور مي توان به رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي محصوالت .است بررسي قابل

 اشاره کرد. برق کشور و خدمات نرم افزاري در صنعت

وجود مزيت هاي بالقوه رقابتي غافل شد. بنابراين با در اين ميان نبايد از فرصت هاي افزايش جذب سرمايه گذاران و 

توجه به بهبود زيرساخت هاي علمي کشور و امکان حضور و نفوذ بيشتر در بازارهاي منطقه به نظر مي رسد که بايد از 

 فرصت هاي اين صنعت به نحو احسن استفاده کرد.

وازن بين سياستهاي عرضه و تقاضا و ميزان واردات و مي توان يادآورد شد، رشد صنعت نرم افزار کشور نيازمند ايجاد ت

ورود به بازارهاي باين   توسعه مهارتهاي علمي و عملي فعاالن صنعت، افزايش بنيه مالي صنعت،   صادرات اين صنعت،

 استفاده از توان و ظرفيت بازار داخلي و ... مي باشد  حمايت از سرمايه گذاران خارجي و بخش خصوصي،  المللي،

 افزار در ايران ط قوت صنعت نرمنقا -2-4-1

 ITامکان نسبي دسترسي به ابزارها و تجهيزات جديد و پيشرفته و وجود پتانسيل تخصصي و منابع انساني مستعد در حوزه 

 رود. افزار از جمله نقاط قوت اين صنعت در کشور به شمار ميبه خصو  نرم

گيري از  پوشي نيست و بايد توجه داشت امکان بهره بل چشمرشد دانش علمي مديران صنعت نيز قا در ضمن روند رو به 

 هاي نيروي انساني در سراسر جهان نيز ميسر شده است. شبکه
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هاي اخير، تقاضاي روبه رشد  افزار طي سال نرم  صنعتدر نيروي انساني و کمي عالوه بر اين موارد افزايش نسبي 

افزاري و قابليتهاي صادرات محصوالت و خدمات نرم  طالعات،زائي مناسب فناوري ا اشتغال ،ICTمحصوالت و خدمات 

روند رو به رشد کميت و کيفيت شرکتها و سازمانهاي فعال در صنعت نرم افزار از ديگر نقاط قوت اين صنعت به شمار مي 

 رود.

 باشد: افزارهاي صنعت برق کشور به شرح زير مي مزاياي توليد نرم

 دراختيارشرکتهاي سازنده است انحصاري صورت تخصصي به افزارهاي نرم ختسا فني فناوري دانش به دستيابي

 بنابراين کاربر،نرم افزار .ذکرنمي شود ومقاالت وکاربردي درمنابع کامل صورت آنها به درمحاسبات مورداستفاده ومعادالت

 .ناآگاه است افزارتاحدي رمن محاسباتي و مشکالت خطاها، اشکاالت دليل به نسبت و بيندسياه مي جعبه يک صورت رابه

در  ست کها تخصصي شکل به کاررفته درآن به فني دانش به نرم افزار، دستيابي توليديک مزاياي ازمهمترين يکي

 حل انها اقدام کرد. براي و رصد را نيز محاسباتي اشکاالت ميتوان اينصورت

 راهبردي بودن صنعت نرم افزار در صنعت برق کشور •

 افزارهاي مورد نياز در کشور هاي پيشرفته در صنعت برق کشور با نرم فزاري و فناوريهمگام سازي سخت ا •

 زايي باال و استفاده از پتانسيل متخصصين کشور و اشتغال نيروي کارشناسي جواناستفاده از  •

 عدم ارزبري مستقيم •

o امکان صادرات و ارزبري 

 ژوهشي و تحقيقاتي صنعت برق کشورهاي پ افزاري مناسب براي انجام پروژه ايجاد زير ساخت نرم •

 بهبود پدافند غير عامل •

 هزينه نسبتا پايين نيروي انساني در ايران  •

 عالقمندي و حمايت دولت از صادرات نرم افزار •

 شرکتهاي  اختيار در انحصاري صورت تخصصي به افزارهاي نرم ساخت فني فناوري دانش به دستيابي

 ذکر مقاالت و منابع کاربردي در و کامل صورت به آنها رمحاسباتد استفاده مورد معادالت و است سازنده

و  اشکاالت خطاها، دليل به نسبت و بيند سياه مي جعبه يک صورت به را افزار نرم بنابراين کاربر، .نمي شود
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 به دستيابي افزار، نرم يک توليد مزاياي ترين مهم از يکي .ناآگاه است تاحدي افزار نرم محاسباتي مشکالت

 اشکاالت توان مي صورت در اين است که کامل و تخصصي شکل به آن کاررفته در به فني دانش

  اقدام آنها حل براي و رصد را نيز محاسباتي

 زمان نيازمند طول در نرم افزارها .است سازنده وابستگي به شروع حقيت در شدن محصول سازنده, مشتري 

 20 حدود مبلغي ساليانه توليدکننده نرم افزار شرکتهاي .ستنده خطاها و رفع به روزرساني تکميل، بازنگري،

 صحي  و استفاده يادگيري اين، بر عالوه .ميکنند خدمات مطالبه گونه اين براي را اوليه قرارداد درصد هزينه

 .شود برگزار مي سازنده هايشرکت توسط که آموزشي است دوره هاي در شرکت افزارها، نيازمند نرم از

 افزار نرم توسعه و توليد که در کساني اندازه به توانند نمي حرفه اي وحتي عادي کاربران که است روشن

 وابستگي در نوعي همواره دليل همين به .مسلط باشند محاسباتي و افزاري نرم جزئيات اند بر داشته نقش

 .ماند برجاي مي م افزارها نر پشتيباني و آموزش

 شکسته ارهاي قفلافز نرم از استفاده بودن نادرست 

 حوزه در .است افزارها نادرست نرم قفل شکسته نسخه هاي از و استفاده تکثير قانوني و ديني اخالقي، نظر از

  از حقوق حمايت قانون نيز و ) 1348 مصوب(مصنفين و مؤلفين حقوق رعايت داخلي،قانون قوانين

 و نشر حق قوانين المللي،مجموعهبين قوانين حوزه در و) 1379 مصوب(يرايانه افزارهاي نرم پديدآورندگان

 قفل شکستن که است واض  .کنندمنع مي را افزارها نرم غيرمجاز تکثير و فکري،استفاده مالکيت

 به را توليدکننده و ورشکستگي زيان نهايت در و شده توليدکننده تضييع حقوق باعث آنها از استفاده و افزارهانرم 

 از وسيع که استفاده داشت توجه بايد .بيانجامد توسعه محصول عدم به تواند مي خود اين که خواهد داشت دنبال

و  خدمات قطع باعث يا و شده جريمه المللي وبين حقوقي تبعات به منجر قفل شکسته مي تواند افزارهاي نرم

 .شود پشتيباني

 محدود و شکسته افزارهاي قفل نرم نتايج نبودن دقيق امکان 

کنند  مي منتشر محدود و ارزيابي عنوان دانشگاهي، تحت متعددي هاينسخه افزار، توليدکننده نرم يشرکتها از برخي

رايگان  به را خود کامل محصول شرکت يک طبيعتاً .کنند آماده خود پذيرش محصوالت براي را آينده و فعلي بازار تا
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 قفل ديگرشکستن سوي از .کند مي محدود را فزارا نرم قابليتهاي از عوض برخي در و دهد نمي قرار ديگران اختيار در

با  Cymeنرم افزار .شود محاسبات در سبب اشتباه و کرده غيرفعال را ماژولها و از قابليتها برخي تواندمي افزارها نرم

وجود خريداري واحد محاسباتي نيروگاه بادي آن داراي مشکالت محاسباتي متعددي در ورودي و خروجي آن دارا مي 

 د.باش

 خارجي افزارهاي اصلي نرم نسخه نبودن دسترس در 

 افزارها نرم اصلي هايتهيه نسخه امکان الملليبين هايتحريم دليل حاضر به حال در گفته، پيش موارد بر عالوه

 داخل کشور در صنعت برق مهندسي افزارهاي نرم دليل توسعه ترين مهم عنوان به تواند مي موضوع اين .ندارد وجود

که توسط توانير خريداري شده بود, به علت تحريم پشتيباني و جوابگويي براي  Cyme. نرم افزار .گيرد قرار ظرن مد

و يا قابليت  OPFواحدهاي محاسباتي انرژي هاي تجديد پذير,  Digsilentرفع مشکالت را انجام نمي داد.نرم افزار 

 اطمينان را در نسخه قفل شکسته پوشش نمي دهد.

 رت جهانيسازمان تجا 

با توجه به عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني در آينده, توسط قوه قضائيه و سازمان هاي مربوطه, قاانون حاق   

تري در دستور کار قرار مي گيرد و در آن صورت هزينه هاي ارزي زيادي صرف تهيه نرم مالکيت فکري,به طور جدي

الوه برآن صنعت حساس برق کشور وابساتگي باه ايان نارم     افزارهاي مورد نياز در بخش مهندسي برق مي شود, ع

 افزارها, شرکت ها و دولت هاي خارجي مي گردد.

 داشتن الگوي مناسب نرم افزار بومي براي امور پژوهشي و تحقيقاتي 

پژوهش و تحقيق در فناوري هاي صنعت برق کشور, نيازمند بسته نرم افزاري به عنوان پايه انجام محاسبات رياضي 

يرايش گرافيکي و بانک هاي اطالعاتي است, و با در اختيار داشتن نارم افازار باومي ماي تاوان الگاوريتم هااي        و و

محاسباتي را در بسته نرم افزاري پياده سازي کرد, در غير اين صورت هريک از پروژه هاي تحقيقاتي مي بايستي يک 

 م کنند.بسته نرم افزاري با صرف هزينه و کارائي پايين براي خود فراه
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 يدر صورت عدم استفاده از فناور ي/ اقتصاديتلفات فن زانيم -2-4-2

, باا پيشارفت صانايع, علاوم و فناون و      در حال گسترش اسات  به شدت( 1ICTاطالعات و تکنولوژي ارتباطات ) به وابستگي

 باشد. افزارها امکان پذير نمي و نرم ICTهاي مختلف از جمله صنعت برق, عدم استفاده از  فناوري

راند، به عنوان  گيري تجاري را به جلو مي اند. موتوري که تصميم رم افزارهاي کامپيوتري به يک نيروي محرکه تبديل شدهن

کند. عاملي کليدي است که تفاوت ميان خدمات و  هاي علمي مدرن و حل مسائل مهندسي عمل مي اي براي پژوهش پايه

و ...  ها تعبيه شده است: حمل و نقل، پزشکي، ارتباطات، نظامي ستمکند. در تمام انواع سي محصوالت مدرن را مشخص مي

اي  ، نيروي محرکه21افزار در حقيقت در دنياي نوين، گريز ناپذير است و با عبور به قرن  ستي که تقريباً پاياني ندارد. نرميل

 .اهد بودهاي جديد در همه امور، از تحصيالت ابتدائي گرفته تا مهندسي ژنتيک خو براي پيشرفت

هاي مبتني بر کامپيوتر تبديل شده است و صنعت برق بدون  افزار به عنصري کليدي در تکامل محصوالت و سيستم در کل نرم

 استفاده از آن امکان حيات و تداوم پيشرفت را نخواهد داشت.

 پدافند غيرعامليمزاياي -2-4-3

شابکه   يهاا  خودکار اسات. طارح   نظارت و کنترلي ردهاانجام عملک يبرا ينترنتيا يها رساختيوابسته به ز اريشبکه برق بس

بهبود خدمات AMIدهد.  ياين وابستگي را گسترش م به صورت معناداريپست  ونيو اتوماس AMI  ,WAMSهوشمند مانند

 يهاا  يريپاذ  بيآس شاملبزرگ  رساختيز نيحال، ا ني. با امي دهد و مصرف کنندگانارائه ساتيتاسرا به کنترل مصرف برق 

 صدور صورت حساب و اطالعات فيتحر ي,بهره بردارکاهش قدرت آسيب هايي مانند تواند  يمهکرها  با حملهاست که  متعدد

 .شودکننده  مصرف يخصوص ميبه اطالعات حر يدسترس اياشتباهي و

ار دارند. در ادامه در معرض حمله قر زين ,کنترل شبکه يمورد استفاده برا يها ها و دستگاه ستميس ،يارتباط يها عالوه بر شبکه

 :دهد نشان ميرا  ستميس نيا هيبخش از حمالت بر عل نيا
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 زبان پرس  قيو تزر 2 يعدد صح سرريز، 1بافر سرريزافزار، مانند  نرم يها رساني بيآس: افزار نرم يهارساني  بيآس

را در اختيار  ستميس کيرل کنت ,زدن دوربا  تواند يم 4تياحراز هو ييتوانامهاجم با کي , که3(SQL) افتهيو جو ساخت 

هوشامند   يهاا  ساتم يسي در افزار به طور قابل تاوجه  رمن يها يريپذ بياند آس نشان داده ري. مطالعات متعدد اخبگيرد

. يي داردبااال  زماان  بهازين آنان روزرسانيوب تعميرهوشمند، شبکه هاي و کنترل يها ستميس ن،ي. عالوه بر ااردوجود د

 .کند ميريپذ بيبه شدت آس قرار داده و نرم يها يريپذ بيآس ها را در معرض سيستم اديزبه احتمال  تيمحدود نيا

 کااربران اساتفاده    تيا هو دييا تأ يبارا  يقو يها روشاز هوشمند  شبکه يداخلي ها از دستگاه ياريبس :تيهو احراز

از  ياريبسا  ن،يا عاالوه بار ا  ، اناد  شده ميتنظ فيکلمات عبور ضع ايفرض و  شيها با پ که دستگاه ي. در حالکنند نمي

 ييتواناد تواناا  يم تيا . مسائل مربوط به احاراز هو احراز هويت مي باشنداغلب به طور کامل فاقد  ستميس يها يژگيو

 .دهد ناشناس کاربرانبه  اتيو عمل ستميس ماتيتنظ در يدستکار

 :)يبار رو  ي آنجارا ادر به مهاجم قا کي گويند کههر نرمافزار مخرب به تروجان  نرم افزارهاي مخرب)تروجان 

در هاا   باراي تصارف داده  مخرب  يافزارها که نرم ي. در حالباشد سيستم کنترل آن تصرف وهدف به منظور  ستميس

در  کنتارل  حذف يک سيستم فيزيکي استکاري يکه به د يمخرب يافزارها ، نرمروند ي به کار ميسنت ICTيها طيمح

ناد  نتوا يمخارب ما   يافزارهاا  کاه نارم   اناد  نشاان داده باود. محققاان    تر خواهد مخربپردازد  ميهوشمند  يها شبکه

از  ينمونه واقع نياستاکس نت معرف اول ،قرار دهند ريتاثي تحت ب ارتباطات کنترليخرت بارا  SCADAي ها ستميس

قابل هوشمند  يها شبکه يها دستگاه است.دستگاهکارکرد درست عدم در  تخريبيانجام اعمال  بامخرب  يافزارها نرم

باه   يدسترسا  وحملاه   يبارا  مهااجم را مشاکل   ند وستيمتصل ن نانيقابل اطم ريغ نترنتيبه ا ميحمل به طور مستق

ممکان   دهيا چيپ يک تهاجمدهد.  يکامل ارائه نم تياز امن اي هنشان ولي ،دهد يم شيافزا يقابل توجهبه طور  ستميس

. اساتاکس نات   باشد قابل حمل ياز رسانه ها ياده از نوعاستف با ستميمخرب به س ينرم افزارها انتقالاست قادر به 

                                                 

1
Stack Overflow 

2
Wrap Around 

3
 Structural Query Langauges 

4
 Authenticate 
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 يرسانه ها قيکنترل با انتشار از طر يها ستميسحفره هاي امنيتي تواند  يمخرب م يدهد که نرم افزارها ينشان م

 قابل حمل آلوده کند.

 Supply chain :  زدخطار انادا  اساتقرار آن باه   را قبال از   ساتم يس کي يکپارچگتهاجمي است که مي تواند يروش .

Supply chain يشبکه هاا ي از دستگاه ها ياريدهد بس ينشان م رياخ ي، گزارش هاي زيادي دارددگيچيبه پ ازين 

 هيشب Supply chainد. حمالتنمجاز باش ريبه کاربران غ يدسترس براي Back-doors1حاوي ممکن است  يخارج

. مساائل مرباوط   ي داردکا يزيف يها ستميبه س يدسترس به ازيمهاجم ن کيقابل حمل است که در آنها  يبه رسانه ا

کاه در حماالت    برناماه هااي اصاالحي   تکه  نصبقابل اعتماد و  ستميس يبه به روز رسان ازين زينSupply chainبه

 .دارد استفاده شده است دهيچيپ يبريسا

ي بايستي در داخل کشور مورد توليد و با توجه به داليل فوق, نرم افزارهاي مهندسي مورد استفاده در شبکه هاي برق کشور م

نرم افزارها ميتوان با قابليت اطميناان بيشاتري   کدهاي اصلي برداري قرار گيرند و با توجه به نيروهاي متخصص داخلي و  بهره

 عمليات نظارت و به روزرساني را انجام داد. 

 توان فهرست وار به تهديدات زير اشاره کرد:غير از تهديدات سايبري مي

 هاي مسلط بر بازار بين المللي قدرت 

 وجود رقباي سرسخت 

 نداشتن الگوي مناسب بومي 

 افزارها هاي ايجاد شده در نرم محدوديت 

 المللي هاي بين تحريم 

افزارهااي داخلاي راميتاوان از     تر شده است، مزاياي ساخت نرم درشرايط کنوني که تحريمهاي اقتصادي گسترده

 کرد. ديدگاه پدافندغير عامل بررسي

                                                 

1
 به وب سايت قرباني دسترسي پيدا مي کنند. SSHو يا  Telnetکد هاي مخربي هستند که هکر با استفاده از  
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 ي در کشور )طي چند سال اخير(واردات فناور زانمي -2-4-4

 زميناه کنتارل   در کاه  افزارهايي نرم همچون افزارها نرم برخي توليد امکان .ندارد وجود دقيقي آمار افزار، نرم واردات زمينه در

 توجه با و .هستند ايران ارداتو عمده بخش افزارها نرم همين و ندارد وجود کشور در گيرند، مي قرار استفاده مورد بزرگ صنايع

 دسترس در ها آن از استفاده ميزان از درستي آمار شوند، مي دانلود اينترنت از طريق افزارها نرم اين موارد بسياري در که اين به

 .نيست

 Digsilentيکي از قوي ترين نرم افزار هاي تحليل شبکه هاي قدرت است که توساط شارکت    PowerFactoryنرم افزار 

از ديگر نرم افزارهاي مطرح ديگري هستند که  EMTPو  NEPLAN,CYMEلمان تهيه و ارتقاء يافته است. نرم افزارهاي ا

در در اکثر دانشگاه ها, مراکز پژوهشي, و ديگر شرکت ها و ادارات برق به عنوان نرم افزار پايه در محاسبه و تحليل شبکه هاي 

 قدرت استفاده مي گردند.

 در کشور آتي فناوري ازارحجم ب ينيب شيپ -2-4-5

هاا ميلياارد    هاي پيش حدود ده افزارهاي تخصصي برق را در سال با توجه به عدم ارائه دقيق آماري از مراجع رسمي کشور, نرم

توان با حجام   افزار در کشور, حجم بازار آتي در چند سال آينده را مي درصدي نرم 20توان تخمين زد, با توجه به رشد  ريال مي

 ريالي بيشتري متصور بود. کمي و

 ييزا ميزان اشتغال -2-4-6

افزار از کل  سهم صادرات نرم ه ودرصد بود 05/0معادل  1387کشور در سال  شتغالز کل ااافزار  درصد اشتغال صنعت نرم

حدود  1388افزار در سال  صنعت از کل بازار نرم نيدرصد گزارش شده است. سهم بازار ا 06/0صادرات کشور معادل 

مي باشد. درصد 003/0
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 : گيري نتيجه

 انتوساط مهندسا  از آنها در حال گسترش است.استفاده مستمر  به شدت( 1ICTاطالعات و تکنولوژي ارتباطات ) به وابستگي

خطر حملاه  در معرض هاي حياتي  هاي زيرساخت . در حالي که برخي دامنهگزارش شده استکافي از امنيت ناسيستم با سط  

پذير است. شبکه الکتريکي هسته جامعاه مادرن    شبکه برق حساس و آسيبهاي احتمالي  يکي از اين دامنه ،ي قرار دارندسايبر

هاي زير ساخت را به علت ارتباطات زياد و بهم  هاي مختلف از دامنه الکتريکي تعداد زيادي از بخششبکه  ياست. حمله سايبر

مديريت اجزاي مختلف وابسته به فناوري اطالعات و ارتباطات  ابدر حالي که شبکه برق دهد.  قرار مي در معرض حملهپيوسته 

مرکز بر استفاده از فناوري اطالعات مت، طرح هاي فعلي شبکه هوشمند گيرد انجام ميهاي توزيع  انتقال و سيستمهاي  در بخش

ت حماال  شاامل و ارتباطاات  در حال گسترش شبکه فعلي هستند. با اين حال، استفاده گسترده از فناوري اطالعات  ,وارتباطات

 .خواهد شدارائه يک سط  در حال حاضر نامعين از خطر منجر  تر و گسترده

افزارهاي مطالعات سيستم قدرت مورد استفاده کشور و قفل شکسته, از لحاظ امنيات ساايبري    با توجه به گستردگي و تنوع نرم

 ورس کااد, قابلياات توسااعه و تغيياار را دارا  داراي قابلياات اطمينااان مناساابي نبااوده و هاام چنااين بااه علاات نبااودن ساا     

افزار بومي عاالوه بار    افزارهاي جديد هنوز نسخه قفل شکسته آنان ارائه نشده است, داشتن نرم باشند و نيز بسياري از نرم نمي 

برداري  پژوهي صنعت برق کشور توسط متخصصان و پژوهشگران قابل توسعه و بهره افزاري, در آينده دستيابي به دانش روز نرم

 بوده و قابليت صادرات دانش فني را به همراه خواهد داشت.

افزار و لحاظ کردن تنگناهاي امنيتي و توسعه و پيشارفت   پژوهي با متدلوژي خا  نرم گردد که در مرحله آينده لذا پيشنهاد مي

 هاي اقتصادي و بازار مورد بررسي قرار گيرد. زيتمها به جاي  افزار نرم
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 جلسات کميته راهبري

 

 

 

 

 

 

 

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
33 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 

 راهبري کميته جلسه صورت اولين
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 راهبريدومين صورت جلسه 
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جا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است، مرزبندي و شناخت ابعاد موضوع و محدوده مطالعات و نيازهاي  از آن

اهبري، مطالعه و تحليل اين سيستم نياز است که در افزاري ر نرم افزاري مي بايستي مشخص شوند. براي بررسي نيازهاي نرم

صورت جداگانه  بندي گردد و وضعيت هر حوزه به هاي مختلف تقسيم افزاري مربوط به اين صنعت به حوزه هاي نرم ابتدا رويه

يست. با بررسي پذير ن ها به نحوي به يکديگر مرتبط بوده و جداسازي کامل امکان مورد بررسي قرار گيرد، هرچند که اين حوزه

تجارب کشورهاي پيشرو, شرکت هاي معتبر نرم افزاري در در صنعت برق حوزه ها مشخص و سپس براي هر حوزه نرم 

 افزارهاي مورد نياز آن مشخص مي گردد.

بري افزارهاي تحليل، مطالعه و راه سازي و توسعه نرم طراحي، پياده" يآور فن ينه مرزبنديگر از موضوعات مهم در زميد يکي

توانند  يمن نهادها ير بگذارند. ايتأث يآور ن فنينده ايو آ يت فعليتوانند بر وضع ياست که م يين نهادهايي، تع"شبکه برق ايران

شده و  ييمرتبط شناسا يف آنها، نهادهايمختلف و شرح وظا ينهادها يبررس الزم است با. داشته باشند يمختلف يها نقش

آوري است. الزم است  تعيين شود. موضوع مهم ديگر، تعيين اسناد باالدستي مرتبط با اين فن ک از آنهايهر يها ا نقشينقش 

 هاي کلي، قوانين و ...، اسناد مرتبط با اين موضوع شناسايي شوند. با بررسي اسناد مختلف شامل سياست

 فصل تهيه شده است. 4اين گزارش در 

 ياج زا  ييشناس ا ش امل   و مرزبن دي محت وايي   اثرگ ذار  يآت   يها ليو تحل ليسطح تحلشامل  فصل اول مرزبندي توصيفي

 را ارائه مي کند. ستميدرون س يساختار

به چگونگي حوزه بندي و زير حوزه هاي آن که شامل رويه هاي محاسباتي در ص نعت ب رق    سيستم فني مرزبنديفصل دوم 

 مي باشد, مي پردازد.

هاي هريک از آنها ارائه شده و ماتريس نهاد کارکرد و نگاشت نهادي  قشآوري و ن در فصل سوم، نهادهاي مرتبط با اين فن

  شوند.  آوري معرفي مي اسناد باالدستي مرتبط با فن نيز شود. در فصل چهارم ارائه مي
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 مقدمه

 ن ه يدر ه ر زم  س تم يس فياساس، تعر نير امختلف است. ب يکاربرد يها نهيدر زم يساز ادهيقابل پ يمفهوم نظر کي ستم،يس

 آوري ف ن توس عه   طيمح   يآن است. مرزبند يمرزبند ستم،يس کي فيتعر يها راه نيتر ياز اصل يکياست.  يضرور يکاربرد

 تيبرخوردار باشد. اهم جيدر ارائه نتا يکنترل باالتر تياز قابل ليتحل واطراف خود جدا شده  طياز مح ستميگردد تا س يباعث م

 به اين دليل اس ت  ،زيآن ن ياثرگذار بوده و دشوار يمراحل بعد يآن بر خروج ي جهيجهت است که نت نياز ا ستميس يرزبندم

تحت مطالعه پرداخته  ستميس يبه مرزبند ييو محتوا يفيبعد توص دومطالعه، از  نيآن وجود ندارد. در ا يبرا يکه روش واحد

. در ط رف  کند يم نيتحت مطالعه را مع ستميس يعمق و گستردگ ل،يواحد تحلبا مشخص نمودن  يفيتوص ي. مرزبندشود يم

تا از  داده،قرار  ييشناساها را مورد  و شبکه ها، آوري فن، نهادها، گران کنشمانند  ستميدرون س ياجزا ييمحتوا يمقابل، مرزبند

 گردد. نيمع ستميحوزه عملکرد س قيطر نيا

 يفيتوص يمرزبند 

 د،ي  تول ن د آيفناوران ه و اثرگ ذار در فر   ي ح وزه  کياز عوامل متعامل در  يا به عنوان شبکه آوري فنتوسعه  يها نظام فيبا تعر

 آوري ف ن اساس، توسعه  نيدرنظر گرفت. بر ا ستميس نيا يبرا يليتوان سطوح مختلف تحل يم ،ينوآور ي ازبردار انتشار و بهره

هم و با  از محصوالت مرتبط به يا محصول، و مجموعه ،يدانش ي حوزه کي يبه معنا آوري فن ليتوان در سه واحد تحل يرا م

 قرار داد.  يخاص مورد بررس يهدف برآوردن کارکرد

 .((1-1 (جدول) اثرگذار خواهد بود يآت يها ليو تحل ستميدرون س ياجزا ييبر شناسا ليسطح تحل انتخاب

 آوري واحدهاي تحليل توسعه فن:.)1-1 (جدول

 عموضو سطح تحليل

هاي آن با درنظرگيري قابليت استفاده در کاربردها و آوري فنو زير آوري فنتاکيد بر يک  حوزه دانشي
 محصوالت مختلف

 ها و کاربردهاي مرتبط با آنآوري فنمحوريت قرار گرفتن يک محصول و بررسي  محصول
اي از محصوالت موردنياز يک پيوسته ي بهمهدف تحليل بررسي يک بازار خاص و مجموعه هاي شايستگيبلوک

 باشد حوزه مي
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 ييمحتوا يمرزبند 

 ،آن ياز عوام ل خ ارج   آوري ف ن اثرگذار بر توسعه  يعوامل داخل صيو تشخ طياز مح ستميس ييجدا يبرا ييمحتوا يمرزبند

 اني  فرض ک ه تع امالت م   نيبا ا ييمحتوا يشده است. مرزبند ليتشک يها و روابط مختلف از مولفه ستميت. هر ساس يضرور

. ب ا داش تن   پردازد يم ستميس کيدرون  يساختار ياجزا يياست، به شناسا طيموجود با مح تعامالتاز  تر يقو ستميس ياجزا

 شده است. ليتشک  ها آوري فنها  و  ، نهادها ، شبکه نگرا کنش از چهار جز آوري فننظام توسعه  ،يستميس ينگاه

 گران کنش -1-2-1

از  يبردار خلق، انتشار و بهره ندآيبر فر ت،يکه با انجام فعال باشد يم آوري فندر توسعه  يساختار ي از سه مولفه يکي گران کنش

قلمداد نم ود. ب ر    يراهبرد سازمان يزير رنامهدر ب نفعيتوان مترادف با ذ يگر را م کنش ،آوري فنگذارد. در توسعه  ياثر م ينوآور

تأثير  ستميس کيها )منابع( و يا بروندادهاي  تواند بر ورودي عبارت است از فرد، گروه و يا سازماني که مي گر، اساس، کنش نيا

به دو دس ته   ستميسيک  گران کنشآن )خدمات، محصوالت، پيامدها و ...( تأثير پذيرد.  يها و بروندادها بگذارد و يا از خروجي

 شوند. مي يمتقس يخارج گران کنشو  يداخل گران کنشکلي 

و ب ا ص رف من ابع الزم، ب ه      رامون،يپ يبر اساس راهبرد خود، در چارچوب نهادها آوري فنگر موجود در نظام توسعه  کنش هر

 يگردد. مجم وع کارکرده ا   يبرآورده م يلفمخت يها، کارکردها تيفعال دنيانجام رس پردازد. با به ينوآورانه م يها تيانجام فعال

 لي  و تحل ييبا شناسا نيخواهد نمود. بنابرا نييرا تع ستميس ييمختلف، عملکرد نها گران کنش يها تيشده توسط فعال رآوردهب

 نيو ت ام گر در برآوردن کارکردها  که هر کنش يتوان در درجه اول سهم بالقوه و بالفعل يم ،گران کنش هياز زاو آوري فنتوسعه 

 ستميدر س مناسبعملکرد  جاديکه منجر به ا يساختار يوهايآلترنات زيدوم ن درجهمشخص نمود و در دارد، را  ستميعملکرد س

 کرد.  ييرا شناسا ،شود يم

ه ا و   هي  موجود در اتحاد تيعضو يستاده و آمارها-مانند استفاده از جداول داده يمختلف يها ، روشگران کنشيي شناسا يبرا

 گ ران  ک نش ها و استفاده از قاعده گلوله برف  )شناخت  مرتبط با آن يها ثبت شده و شناخت بنگاه يها استفاده از پتنت ع،يصنا

 .شده است هي( توصگران کنش ريارتباطات با سا ياز رو ليواحد تحل کي رامونيپ
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 نهادها -1-2-2

که  دنباش يم ييها و استانداردها مقررات، قواعد، نرم و نيقوان ي مجموعه ،آوري فننهادها در توسعه  .هستند يقواعد باز نهادها

 انهادها ب ني. تفاوت بدنده يشکل م يصنعت-ياقتصاد-ياجتماع يبه رفتارها کننده، کيبه صورت تحر ايبه شکل بازدارنده و  اي

ها را  آن نينها تعامالت بکه قواعد ت يدرحال پردازند، يم ها تيبه اجرا و دنبال کردن فعال گران کنشاست که  نيدر ا گران کنش

موج ود در   نينهادها موجب کاسته شدن از عدم تع لهيوس ني. بدندينما يم جاديا ها تيانجام فعال يبرا يکرده و چارچوب فيتعر

 . دنکن يدر مجموعه حاکم م يداريپا يوعشده و ن آوري فنرشد  ريمس

 يها صادر شده و دارا سازمان ياز سو يرسم ينمود. نهادها يبند ميتقس يررسميو غ يرسم يبه دو دسته کل توان ينهادها را م

ب اب ش ده و    يتع امالت اجتم اع   يعيطب انيدر جر يررسميغ ي. درطرف مقابل، نهادهاباشند ياز نوع قانون م ييضمانت اجرا

 ميتقس ي، و شناختي، هنجاريميتنظ ي نهادها به سه دسته زين ،نوع نظرهستند. از  ياز نوع تعهد اجتماع ييضمانت اجرا يادار

داش تن   قي  را از طر ه ا  تي  مجاز نبودن انجام فعال ايهستند که مجاز بودن  يمجموعه قواعد رسم يميتنظ ي. نهادهاشوند يم

غل ط ب ودن    اي  درست و  نييهستند که به تع يررسميغ يقواعد يهنجار ي. نهادهاديننما يمشخص م يقانون ييضمانت اجرا

هستند که  يررسميغ يقواعد زين يشناخت ينهادها ت،ي. در نهادنپرداز يقابل قبول در جامعه م يها ارزش قياز طر يها تيفعال

دو بع د،   ني  . در کن ار ا ش ود  يفرد اثرگذار م يها يريگ ميهر فرد، برمجموعه رفتارها و تصم يذهن ي در محدوده يريگ با شکل

با تکيه بر ابعاد اشاره شده، نمود. يبند ميتقس زين آوري فنبه  يو سطح وابستگ ،يياياز ابعاد بخش، مرز جغراف توان ينهادها را م

(. ش ناخت ه ر نه اد درگي ر در     2-1 (جدول جانبه فرايند تحليل کرد )توان چارچوبي ساختاري براي اطمينان از پوشش همهمي

 دهد. شني از اين جزء ساختاري ارائه ميدر هر يک از اين ابعاد، تصوير رو آوري فنتوسعه 

پردازند، درحالي که قواعد تنه ا  ها ميگران به اجرا و دنبال کردن فعاليت گران در اين است که کنش تفاوت بين نهادها با کنش

کاسته ش دن از  نهادها موجب  وسيله بدين. نمايندمي ايجاد هافعاليت انجام براي چارچوبي و کرده تعريف ها راتعامالت بين آن

توان ب ه دو دس ته کل ي    کند. نهادها را ميعدم تعين موجود در مسير رشد فناوري شده و نوعي پايداري در مجموعه حاکم مي

-ها صادر شده و داراي ضمانت اجرايي از نوع قانون ميبندي نمود. نهادهاي رسمي از سوي سازمانرسمي و غيررسمي تقسيم

ي غيررسمي در جريان طبيعي تعامالت اجتماعي باب شده و داراي ضمانت اجرايي از ن وع تعه د   باشند. درطرف مقابل، نهادها

شوند نهادهاي تنظيمي مجموعه ي تنظيمي، هنجاري، و شناختي تقسيم مي. از بعد نوع نيز نهادها به سه دستهاجتماعي هستند
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نمايد. از طريق داشتن ضمانت اجرايي قانوني مشخص ميها را قواعد رسمي هستند که مجاز بودن يا مجاز نبودن انجام فعاليت

هاي قابل قبول در هاي از طريق ارزشنهادهاي هنجاري قواعدي غيررسمي هستند که به تعيين درست و يا غلط بودن فعاليت

ه ر ف رد،   ي ذهن ي  گيري در محدودهپردازد. در نهايت، نهادهاي شناختي نيز قواعدي غيررسمي هستند که با شکلجامعه مي

توان از ابعاد بخش، مرز جغرافيايي، شود. در کنار اين دو بعد، نهادها را ميهاي فرد اثرگذار ميگيريبرمجموعه رفتارها و تصميم

 و سطح وابستگي به فناوري نيز تقسيم بندي نمود 

 ي قواعدبند ابعاد دسته :.)2-1 (جدول 

 توضيحات بعد

 در قالب سه صورت قواعد تنظيمي، قواعد هنجاري، و قواعد شناختي  1نوع
کار وکسب-تحقيقاتي، توليدي-اعتباري، آموزشي-هاي ماليبيانگر دامنه اثر نهاد بوده و شامل نظام 2بخش

 باشد مي
 المللياي، ملي و بيننهادهاي منطقه 3مرز

 6و قواعد محيطي 5و شامل قواعد داخلي آوري فننهاد از بيانگر ميزان استقالل  4وابستگي

 آوري فن -1-2-3

  اتي  . در ادبدينما يموردنظر را مشخص م حوزهمرتبط با  يها آوري فنشده و  يدانش يمرزها نييمنجر به تع آوري فن شناخت

وران ه، اس تفاده از نظ ر خبرگ ان و     فنا ي فاص له  يري  گ فناورانه با اندازه يها حوزه انيم يکينزد نييمانند تع يمختلف يها راه از

 .گردد يمورد مطالعه استفاده م حوزهمرتبط با  يها آوري فن ييشناسا يو پتنت برا يسنج کتاب يها ليتحل

 ها شبکه  -1-2-4

باش د. در   ت ر  ياز روابط موج ود در خ ارج از گ روه، ق و     تواند يم ها آوري فن، نهادها و گران کنشگروه از  کيروابط موجود در 

 کي   اي   يا س اختار ش بکه   کيآن را  توان يمتراکم گردند، م يکربنديپ کي جاديباعث ا يساختار يها مؤلفه نيا کهي صورت

                                                 

1 Institutional Type 

2 Institutional Sector 

3 Institutional Boundary 

4 Institutional Context 

5 Internal Institution 

6 External Institution
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 ق ت، ي. در حقباش ند  يم يبه اهداف مشترک يابيهستند که به  دنبال دست يگران کنش يسازمان انيها روابط م . شبکهديشبکه نام

. گردن د  يه ا محس وب م     آن اني  و رواب ط م  ها آوري فن، نهادها، گران کنشاز  ييها شبکه ،آوري فندهنده  توسعه ستميس کي

 ياسيس يها و شبکه يا منطقه يها پروژه، شبکه يها ، شبکهيفن يها تهي، کميکار يها گروه يها هياتحاد،  يراهبرد ياتحادها

 يب رآوردن اه داف   يراس تا )در  يدر دو ص ورت رس م   يها در حالت کل هستند. شبکه گران کنش انيها م از انواع شبکه يهمگ

و  تيمشخص در عضو يشده، عدم مرزبند يزير )عدم وجود هدف برنامه يررسمي( و غگران کنشخودآگاه  تيعضو ،يراهبرد

 زاني  و م يه ا را از بع د هدفمن د    ش بکه  گ ر، يد يبن د  دس ته  کي  . در کنن د  يم دايپ يريگ ( شکلگران کنش تيعدم عضو اي

 مينامش هود  تقس    يها و کالج ،يهبردرا يها شبکه ،يسنت يها شبکه ن،يتام رهيزنج يها هشبک ي به چهار دسته يدگيتن درهم

دانش،  انتشار دانش، ارتباطات، اعمال نف وذ، و   جاديتبادل اطالعات و ا يپنج کارکرد اصل يها دارا شبکه ي. به  طورکلکنند يم

 هستند. يساختارساز

تحت مطالع ه و کش ف    ستميس يانيسطوح خرد و م انيارتباط م جاديا ،وريآ فنموجود در توسعه  يها شبکه يياز شناسا هدف

 اري  ش ش مع  قي  از طر ت وان  يموجود، م   يها شبکه ييشناسا ياست. برا آوري فنتوسعه  ريدر مس گران کنشارتباط اقدامات 

 ،يراهب رد  ي)اتحاده ا  شبکه، نوع شبکه تيدر شبکه، مامور ريدرگ ياصل گران کنششبکه،  يتمرکز فن س،ي/سال تاسانگذاريبن

(، و کارکرد شبکه، به ياسيس يها و شبکه يا منطقه يها پروژه، شبکه يها شبکه ،يفن يها تهيکم ،يکار يها گروه يها هياتحاد

 پرداخت. يجزء ساختار نيا ييشناسا
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 فصل دوم 2

 ستميس يفن يمرزبند 
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 مقدمه

اي و ارايه  افزارهاي رايانه از کسب و کار و دانش، که فرآيند توليد نرم به تمام اجزاء و عواملي برق کشور صنعت نرم افزار

کنند، اطالق  پشتيباني و تسهيل مي  ،صنعت برق کشوراقتصادي و مبتني بر نياز فني, امنيتي,افزاري را به صورت  خدمات نرم

تواند در کشور ايجاد  فزوده بسياري را ميباال، ارزش ا آوري فنشود. اين صنعت به عنوان يکي از صنايع دانش بنيان و با  مي

 کند و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد.

 شوند: با  پيچيدگي باال محسوب مي  آوري فننرم افزارهاي صنعت برق به داليل زير جزء 

 م ي بيش تري نس بت ب ه     ها داراي سهم دانش عل هاي محاسباتي به کار رفته در اين نرم افزار : الگوريتممحوري علم

 کنند. دانش فني و تجربه بوده و با ترکيب علوم نرم افزاري پيچيدگي بااليي را ايجاد مي

 به طور  صنعت اين افزارهاي نرم برق، صنعترشد سريع  و ها الگوريتم در جديد هاي ايده داليل به: کوتاه عمر چرخه

 .شوند مي جايگزين جديدتر هاي آوري فنمرتب با 

 ه اي ن رم اف زاري و بهب ود      ب ا اس تفاده از ف ن آوري   خادمات    شاده  تماام  قيمت در آوري فن يباال سهم

ه اي ن رم    هاي نرم افزارهاي مطالعات سيستم با سرعت و سهولت بيش تري در داده  هاي محاسباتي, ورودي الگوريتم

ه اي   ه اي ناش ي از تحلي ل    ها در بستر مشترک از آن براي خروج ي  افزار ذخيره شده و با يکپارچگي بيشتر اين داده

 شود. محاسباتي استفاده مي

 ه اي ن رم    هاي محاسباتي و پياده سازي آن در مح يط  به علت پيچيدگي الگوريتم :توسعه و تحقيق باالي هزينه

, افزارها از طرفي کوتاه بودن دوره عمر اين نرم.باشند افزارهاي صنعت برق از پيچيدگي بااليي برخوردار مي افزاري، نرم

 از .کنن د  م ي  طلب نوآوري و ايده مرحله در باشد و به اين داليل هزينه بااليي را يازمند تحقيق و توسعه مستمر مين

 دلي ل  هم ين  ب ه  .کندمي فراهم سرمايه بازگشت براي را کمي فرصت ها آوري فن اين عمر دوره بودن طرفي کوتاه

 در مشابههاي  هزينه از بيشتر هاآوري فن اين ده توسطش توليد محصول واحد هر ازاي به توسعه و تحقيقهاي  هزينه

 .است هاي سادهآوري فن توسط توليدي محصوالت

 باشند : شوند به شرح زير مي هاي شبکه برق مي عواملي کلي که باعث ايجاد تغيير و توسعه در نرم افزار
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  برات باعث بازنگري در بهينه سازي نرم هاي نوين نرم افزاري و سخت افزاري در حوزه رايانه و مخا آوري فنرشد سريع

 گردد .  هاي نوين مي آوري فنهاي موجود و استفاده از اين  افزار

 هاي جديد محاسباتي در حوزه صنعت برق  استفاده از الگوريتمHPC1هاي محاسباتي با استفاده از  , باز نويسي نرم افزار

 گيرد. ها انجام مي اين الگوريتم

 وژيکي صنعت برق و يا تغيير قوانين باال دستي, نيازمنديهاي جديدي از ابزارهايزمان با رشد تکنول هم 

هاي جديد براي جوابگويي به اين تغييرات  به همراه خواهد داشت و اين امر مستلزم ايجاد نرم افزاررا نرم افزاري  

 خواهد بود.

 ل ذا ب راي همگ ام س ازي آن ان ب ا يک ديگر        باش د,  شبکه برق بدون توسعه ن رم اف زاري امک ان پ ذير نم ي      آوري فنتوسعه 

 هاي جديد صنعت برق پرداخته و نيازهاي نرم افزاري آن را استخراج نمود. بايستي به حوزه مي 

در  رانيا گاهيجا ياعتال ،ي، مستلزم تعامل فعال با اقتصاد جهانبرق صنعتي نرم افزارتوليدات  اي دستيابي به اهداف توسعه

تمرکز بر منابع انساني توانمند، استفاده  ،يالملل نيدر سطوح ب يريرقابت پذ ،آوري فنعلم و  ديدر تول يي، توانا منطقه و جهان

تحقق رقابت پذيري محصوالت   هاي صادراتي، گسترش بازار  هاي نوين، جذب منابع، آوري فنهاي کشور، کسب  موثر از ظرفيت

 آوري فنخصوصي و ايجاد زيرساختارهاي مناسب  ي, پژوهشي وهاي دانشگاه توانمندسازي بخش  نرم افزاري ،  و خدمات

 باشد. اطالعات مي

اين صنعت مطالعات هاي مختلف  الزم است ابتدا حوزهبنابراين . است گستردهبسيار پيچيده و يک مبحث  صنعت برقمطالعات 

ابت دا  بن دي،   بگيرد. ب راي انج ام ح وزه    طور مستقل مورد بررسي قرار افزاري هر حوزه به شناسايي شده و در ادامه نيازهاي نرم

يافته  مانند آمريکا، انگلستان، ايتاليا، و سوئد  در کشورهاي توسعه  صنعت برق در استانداردهاي تدوين شدهمطالعات بندي  حوزه

 افزارهاي مهم و معتبر در صنعت نرم واحدهاي محاسباتيبعد مرحله مورد توجه قرار گرفت. در 

اي ن  مطالع ات  ي صنعت ب رق   افزاري بزرگ دنيا در زمينه هاي نرم شرکت چگونه گرفت تا بررسي شود که برق مورد توجه قرار

 اند. بندي نموده صنعت را حوزه

                                                 

1
  High Performace Computing 
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 برق شبکهمطالعات  بندي حوزه 

 بندي مطالعات صنعت برق در کشورهاي پيشرفته حوزه -2-1-1

کشورهاي آمريکا، انگلستان، ايتالي ا، و س وئد م ورد    بندي مطالعات صنعت برق، استانداردهاي اين صنعت در  براي بررسي حوزه

 توجه قرار گرفت.

 کشور آمريکا -2-1-1-1

ري زي و   مجموعه استانداردهايي تدوين نموده است ک ه ملزوم ات قابلي ت اطمين ان برنام ه      NERCدر کشور آمريکا سازمان 

شروع شده و هرروزه اصالح  2005ز سال کند. تدوين اين استانداردها ا ي برق آمريکاي شمالي را تعريف مي برداري شبکه بهره

بن دي ش ده اس ت و اس تانداردهاي      ي مختلف تقسيم گردند. در اين استاندارد مطالعات صنعت برق به سيزده حوزه و تکميل مي

 ((1-2جدول )) [1] صورت مستقل تدوين گشته است ها به صنعت برق در هر يک از اين حوزه

 کشور انگلستان -2-1-1-2

بندي شده و اس تانداردهاي ه ر    هاي مختلف تقسيم صنعت برق به حوزه مطالعاتانگلستان نيز در ابتدا  در استانداردهاي کشور

 ((1-2)جدول ) [2] طور جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است حوزه به

 کشور ايتاليا -2-1-1-3

 .[3] شود مي مشاهده( 1-2جدول )در هاي مطالعات صنعت برق در استانداردهاي کشور ايتاليا  فهرست حوزه

 کشور سوئد -2-1-1-4

 .[4] شود مي مشاهده( 1-2جدول ) درهاي مطالعات صنعت برق در استانداردهاي کشور سوئد  فهرست حوزه

بندي مطالعات صنعت برق در استاندارد کشورهاي مختلف )بسته ب ه ش رايط خ اص ه ر      شود، حوزه طور که مشاهده مي همان

 کشور( متفاوت است. 
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 عات صنعت برق در کشورهاي پيشرفتهبندي مطال حوزه(  1-2جدول )

 حوزه ها کشور رديف
 ،توليد و تقاضا بين تعادل  امريکا 1

 سايبري، حفاظت 
 اضطرار اقدامات و آمادگي، 
 ،ازتجهيزات نگهداري و اتصال طراحي، 
 انتقال خطوط نگهداري، 
 قدرت ي شبکه اطمينان قابليت به مربوط اقدامات هماهنگي، 
 يزآنال و ها داده سازي، مدل، 
 اتمي، 
 ،پرسنل وصالحيت آموزش کارايي، 
 وکنترل حفاظت، 
 انتقال ازخطوط برداري بهره، 
 انتقال خطوط ريزي برنامه، 
 راکتيوتوان  و ولتاژ. 

 ،ريزي کدهاي برنامه  انگليس 2
 شرايط اتصال، 
 برداري کدهاي بهره، 
 کدهاي متعادل سازي. 

 ي ملي انتقال، دسترسي به شبکه  ايتاليا 3
 که،ي شب توسعه 
 برداري و نگهداري شبکه، مديريت، بهره 
 ،مقررات ديسپاچينگ 
 گيري، سرويس اندازه 
 گيري انباشته، سرويس اندازه 
 مربوط به سرويس ديسپاچينگ و سرويس انتقال، 1هاي مالي تنظيم پرداخت 
 ،باالنس انرژي 
 ،آمار 
 ،حفظ امنيت 
 ،کيفيت سرويس انتقال 

                                                 

1
Regulation of financial charges 
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 حوزه ها کشور رديف
 آوري اطالعات، مديريت و جمع 
 اور،ي مش کميته 
 هاي عمومي. آموزش 

 ،ها پست  سوئد 4
 حفاظت و کنترل، 
 گيري اندازه، 
 ها ي داده مخابره، 
 خطوط، 
 کيفيت توان، 
 کنترل ولتاژ، 
 سازي مستند، 
 امنيت واحد، 
 امنيت الکتريکي، 
 نگهداري، 
 محيط زيست. 

 

 افزارهاي مهم و معتبر در صنعت برق واحدهاي محاسباتي نرم -2-1-2

ش وند ت ا    افزارهاي مهم و معتبر صنعت برق بررسي م ي  ، در اين قسمت واحدهاي محاسباتي نرمطور که توضيح داده شد همان

افزاره اي   بندي شده است. در اين زمينه نرم هاي تاثيرگذار، مطالعات صنعت برق چگونه تقسيم مشخص شود از ديد اين شرکت

DIgSILENT ،CYME ،NEPLAN و ،ETAP .مدنظر قرار گرفتند 

 DIgSILENTافزار  نرم -2-1-2-1

 :[5] به قرار زير است DIgSILENTافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 ،آناليز پخش بار 

 ،آناليز خطا 

 ،کاهش شبکه 
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 ،آناليز پايداري ولتاژ 

 هاي پخش بار، حساسيت 

 ،آناليز پيشامد 

 ها، محاسبات پارامترهاي خطوط هوايي و کابل 

 هاي توزيع، آناليز شبکه 

 ،حفاظت 

 ي توزيع، سازي شبکه بهينه 

 ،آناليز هارمونيک 

 بار بهينه، پخش 

 ،آناليز قابليت اطمينان 

 ،تخمين حالت 

 ،آناليز ديناميک سيستم قدرت 

 هاي تجديدپذير. انرژي 

 CYMEافزار  نرم -2-1-2-2

 :[6] از قرار زير است CYMEافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 هاي توزيع، آناليز شبکه 

o بار نامتقارن پخش 

o آناليز جامع خطا 

o تخصيص و تخمين بار 

o سازي بار متعادل 

o ي خازن جايابي بهينه 

o آناليز پايداري 
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o اطمينان آناليز قابليت 

o هارمونيک 

o مدت هاي بلند آناليز ديناميک 

o ي فشارضعيف سازي شبکه مدل 

o سازي توان راکتيو بهينه 

o  آناليزArc flash 

o اندازي موتور راه 

o  پخش بارContingency 

o هماهنگي ادوات حفاظتي 

o سازي کليدزني بهينه 

o يابيباز 

o سازي بهينه پست مدل 

o ي ضعيف هاي مش خورده آناليز شبکه 

 هاي انتقال، آناليز شبکه 

o بار پخش 

o کوتاه آناليز اتصال 

o بار  پخشContingency 

o  آناليزArc flash 

o هماهنگي ادوات حفاظتي 

o راه اندازي موتور 

o هارمونيک 

o بار  پخشDC 
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o پايداري گذرا 

o پايداري ولتاژ 

o بار بهينه پخش 

o مينطراحي سيستم ز 

 ،تعيين ظرفيت کابل 

 سازي و آناليز گذراهاي الکترومغناطيسي. شبيه 

 NEPLANافزار  نرم -2-1-2-3

 :[7] از قرار زير است NEPLANافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 هاي قدرت، سيستم 

o ،انتقال 

 پخش بار 

 آناليز اتصال کوتاه 

 آناليز هارمونيک 

 حفاظت ديستانس 

 اطمينان آناليز قابليت 

 کيسازي دينامي شبيه 

 اشباع ترانس جريان 

 کاهش شبکه 

 مديريت دارايي 

 آناليز سيستم زمين 

 بار بهينه پخش 

 کوچک پايداري سيگنال 
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 آناليز پايداري ولتاژ 

 آناليز ظرفيت انتقال دردسترس 

 روز بعد )تراکم( 1بيني گرفتگي پيش 

o ،توزيع 

 پخش بار 

 آناليز اتصال کوتاه 

 آناليز استارت موتور 

 آناليز هارمونيک 

  آناليزSelectivity 

 حفاظت ديستانس 

 اطمينان آناليز قابليت 

 سازي ديناميکي شبيه 

 کاهش شبکه 

 شبکه بازيابيي  استراتژي بهينه 

 Reinforcement فيدر 

 ارزيابي اغتشاشات شبکه 

  آناليزLow voltage 

 ي فاز مبادله 

 ي توزيع سازي در شبکه بهينه 

 دارايي مديريت 

                                                 

1
 Congestion 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
19 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 آناليز سيستم زمين 

o ،توليد 

 پخش بار 

 اليز اتصال کوتاهآن 

 آناليز استارت موتور 

  آناليزSelectivity 

 اطمينان آناليز قابليت 

 سازي ديناميکي شبيه 

 اشباع ترانس جريان 

 يت داراييديرم 

 تعيين سايز کابل 

  آناليزArc flash 

 آناليز سيستم زمين 

o ،صنعتي 

o ،حفاظت 

 پخش بار 

 آناليز اتصال کوتاه 

 آناليز استارت موتور 

  آناليزSelectivity 

 حفاظت ديستانس 

 سازي ديناميکي شبيه 

 هاي تجديدپذير، انرژي 
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 هاي هوشمند، شبکه 

 مديريت دارايي 

o سازي دارايي ماژول شبيه 

o اطمينان محور. داري قابليت تعمير و نگه 

 ETAPافزار  نرم -2-1-2-4

 :[8] نيز از قرار زير است ETAPواحدهاي محاسباتي نرم افزار 

 ،طراحي و آناليز سيستم قدرت 

o آناليز Arc flash 

o آپ ژنراتور-استارت 

o آناليز پخش بار 

o آناليز اتصال کوتاه 

o اندازي موتور آناليز راه 

o آناليز پايداري گذرا 

o تخمين پارامتر 

o سايز کابل 

o  سايزبنديMVA ترانس 

o سازي تپ ترانس بهينه 

o هاي پنل سيستم 

o بار نامتقارن پخش 

o بار بهينه پخش 

o اطمينان آناليز قابليت 
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o ظرفيت خط 

o ثوابت خط 

o sag و استقامت خط 

o  لينک انتقالHVDC 

o فيلترهاي هارمونيک 

o هاي هارمونيک اسکن فرکانس 

o بار هارمونيک پخش 

 ،سيستم مديريت آنالين توان 

o سازي پايش و شبيه 

o مديريت انرژي 

o بارزدايي سريع 

o اتوماسيون پست 

 حفاظت 

o هماهنگي ادوات حفاظت 

o سازي رفتار رله تست و شبيه 

 سيستم اتصال زمين 

 ايي کابلآناليز گرم 

 هاي هوشمند و ريزشبکه، شبکه 

 هاي تجديدپذير انرژي 

 آناليز اتصال زمين 

 ديناميکيسازي گذرا و  آناليز شبيه 
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 آناليز کيفيت توان 

 آناليز سيستم توزيع 

 

 بندي مطالعات صنعت برق در اين پروژه حوزه -2-1-3

برق و نيز واح دهاي محاس باتي ارائ ه ش ده     هاي انجام شده توسط کشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت  بندي با توجه به حوزه

ي  ه اي زي ر ب راي بررس ي و توس عه      ه ا و زيرح وزه   افزارهاي معتبر مورد استفاده در اين صنعت، در اين پروژه حوزه توسط نرم

 .((2-2)جدول ) افزارهاي صنعت برق تعيين گرديد نرم
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 مطالعات صنعت برق در اين پروژه هاي حوزه(  2-2جدول )

 توضيح زير حوزه هحوز رديف
 ،پايش  بهره برداري 1

 پخش بار، 

 پخش بار بهينه، 

 Unit Commitment، 

 بيني بار پيش، 

 ،آناليز رخداد 

 ،آناليز ريسک 

 AGC، 

 بازيابي، 

 سازي شبيه. 

 

 ،منيتا  حفاظت و  امنيت 2

o  اتصال کوتاهآناليز، 

o پايداري فرکانس، 

o  ديناميکيپايداري، 

o گذراهاي الکترومغناطيسي، 

 حفاظت، 

o هماهنگي ادوات حفاظتي، 

o ،حفاظت توزيع 

o کرد رله. سازي عمل شبيه 

 

 بيني بار و انرژي، پيش  ريزي برنامه 3
 ريزي توسعه توليد، برنامه 
 ريزي توسعه شبکه، برنامه 
 يابي و توسعه پست. ريزي مکان برنامه 

ي  ريزي توس عه  اين حوزه به برنامه
توليد و انتقال انرژي برق اختصاص 

 دارد.

 ،بيني بار پيش  يعتوز 4
 جايابي پست، 
 مسيريابي فيدر ، 
 مانور، 
 ه اي    کابل هوايي و خطوط ثوابت محاسبه

 ،توزيع
 بار پخش، 

مشخصات منحصر به ف رد  علت  به
ي توزيع، طراح ي و تحلي ل    شبکه
هاي توزيع تفاوت زي ادي ب ا    شبکه
 هاي انتقال برق دارد. شبکه
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 توضيح زير حوزه هحوز رديف
  و  تغذي ه  س و  دو از ش بکه  ب ار  پخ ش

Weakly Meshed، 
 نامتقارن بار پخش، 
 آناليز اتصال کوتاه، 
 حفاظت، 
 جايابي بهينه خازن، 
 آناليز استارت موتور، 

  آناليزSelectivity، 

 هش شبکهکا، 

 ي بازيابي استراتژي بهينه، 

 ارزيابي اغتشاشات شبکه، 

 آناليز سيستم زمين، 

 سازي بار متعادل، 

 آناليز پايداري، 

  آناليزArc flash، 

 ،يليز هارمونيکآنا  کيفيت توان 5

  ( جاروب فرکانس يFrequency sweep) 
، 

 فليکر، 

   تع ادل ولت اژ )   تغيي رات و ع دمVoltage 

changes and unbalance). 

به بررسي مسائل مربوط به کيفيت 
توان شبکه )چه در س طح تولي د و   
چ  ه در س  طح انتق  ال( پرداخت  ه   

 شود. مي

 ارزيابي،  پايايي 6
o ها، آوري داده جمع 
o ،تحليل 
o هاي پايايي، ي شاخص بهمحاس 

 بيني، پيش 
o سازي، مدل 
o ،تحليل 
o هاي پايايي. ي شاخص محاسبه 

به بررسي مسائل مختلف مربوط به 
ه اي ق درت پرداخت ه     پايايي شبکه

شود که توليد، انتق ال و توزي ع    مي
 گيرد برق را دربرمي

 ، Dimensioning [9] ريزشبکه 7
 Simulation، 
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 توضيح زير حوزه هحوز رديف
 Research، 

 يطراح 

 الين، آن  [11و  10] اييمديريت دار 8

o ،پايش تجهيزات 

o  آناليزContingency، 

 روزانه تا هفتگي( مدت کوتاه(، 

o ي  محاسبهValue at risk (VaR،) 
 ماهانه يا فصلي( مدت ميان(، 

o داري تعمير و نگه، 
 تر( )ساالنه يا بيش مدت بلند 

o گ ذاري   ي س رمايه  س ازي هزين ه   بهينه
 توليد و انتقال.

 

ري  زي و  ر اي  ن ح  وزه ب  ه برنام  هد   انرژي مديريت 9
هاي آتي ي ک   مديريت انرژي سال
ش ود. در اي ن    کشور پرداخت ه م ي  

حوزه با توجه ب ه رش د اقتص ادي،    
رشد جمعيت، و ... نياز انرژي ي ک  

هاي آتي تخمين زده  کشور در سال
ه اي   شده و باتوجه به منابع حام ل 

انرژي )که يکي از مهمت رين اي ن   
( و لحاظ ها، انرژي برق است حامل

ها  کردن مسائل جانبي مانند تحريم
ريزي و مديريت انرژي آن  به برنامه

 شود. کشور پرداخته مي

 

 افزاري صنعت برق  نرمهاي  مراحل استخراج نياز 

 در اين پروژه مراحل زير براي شناسايي نيازهاي صنعت برق کشور ايران, در نظر گرفته شد.

 و زير حوزه هاها  شناسايي حوزه -2-2-1
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ش ود   هاي مربوط به مطالعات صنعت برق شناسايي شده و چارچوب اين پروژه مشخص مي هاي و زيرحوزه اين مرحله حوزهدر 

 بندي شد. حوزه تقسيم 9گونه که ذکر شد، در اين رابطه مطالعات صنعت برق به  که همان

 شناسايي نرم افزارهاي موجود  -2-2-2

واح دهاي  شناسايي شده و  ي قبل هاي مشخص شده در مرحله ک از حوزهموجود در جهان در هر يافزارهاي  در اين مرحله نرم

    گردد. افزارها مشخص مي ي اين نرمها ويژگيو  محاسباتي

 آينده پژوهي -2-2-3

ه اي پ يش روي اي ن ص نعت شناس ايي ش ده و نيازه اي         ي صنعت برق مورد بررسي قرار گرفته، چالش آيندهدر اين مرحله 

 شود. ها تعيين مي حوزهافزاري مرتبط در هر يک از  نرم

 هاي موجوداربررسي پوشش موضوعات آينده پژوهي در نرم افز -2-2-4

ص نعت قاب ل   اي ن  در  موجودافزارهاي  هاي پيش روي صنعت برق با استفاده از نرم شود که آيا چالش در اين مرحله بررسي مي

  باشد. مي ها زمينه در اين جديد ييهاافزار هستند يا نياز به توسعه يا تدوين نرم و بررسي مطالعه

 بررسي پوشش موضوعات فعلي و آينده پژوهي در نرم افزارهاي موجود در ايران -2-2-5

هاي  مسائلي مانند تحريم، وجود نسخهبه شود که آيا نيازهاي فعلي صنعت برق ايران با توجه  در اين مرحله در ابتدا بررسي مي

م واردي ک ه در اي ن    پوشش است يا خي ر.  موجود در بازار ايران قابل  افزارهاي نرم توسطافزارها، و ...  قفل شکسته، قيمت نرم

 شوند. افزاري صنعت برق ايران معرفي مي هاي نيازهاي نرم اولويتشوند به عنوان  مرحله پوشش داده نمي

ران احتمال ي نزديک در اي ي سوم در آينده پژوهي مطرح شده در مرحله کداميک از موضوعات آيندهشود که  ميدر ادامه بررسي 

ي  آيا ني از ب ه توس عه   پژوهي  افزاري اين موضوعات آينده که براي برآورده کردن نيازهاي نرمشود  وقوع دارد. سپس بررسي مي

افزارهاي موجود در بازار )باز هم با درنظر گرفتن مس ائلي مانن د تح ريم،     توان توسط نرم افزار داخلي است يا اين نياز را مي نرم
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ه اي ديگ ر نيازه اي     ه اي اي ن تحقي ق اولوي ت     برآورده کرد. خروجيافزارها، و ...(  قفل شکسته، قيمت نرمهاي  وجود نسخه

 کند. افزاري صنعت برق ايران را معرفي مي نرم
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 فصل سوم 3

  آوري فنشناخت ساختار نهادي 
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 مقدمه

 دهند وکنشگران آن صنعت را تشکيل مي که باشد يسسات خصوصي و دولتي مؤاي از م  شبکه گيري يک صنعت نيازمند شکل

اي ن   يدرون تشود. تمرکز بر تعامال جديد مي صنايع توسعهگيري، ظهور، اصالح و  ها موجب شکل بين آن تها و تعامال فعاليت

حليل مح يط ي ک   هاي اصلي ت از همين رو يکي از گامنمايد.  تر مي هايي غير از بازار را پررنگ ، اهميت نهادها و سازمانشبکه

 باشد.  صنعت شناسايي کنشگران آن صنعت مي

ش وند. در   کننده خدمات تقس يم م ي  گر و ارائهگر، تسهيلگذار، تنظيمبندي کلي کنشگران به چهار دسته سياستدر يک تقسيم

 شود:هاي چهارگانه پرداخته ميادامه به تبيين هر يک از نقش

 1گذار الف( سياست 

 کند.  هايي که بايد توسط دولت، کسب و کارها و غيره دنبال شود را تعيين مي دي است که برنامهگذار نها يک سياست

گذاري به صورت فرآيندي تعريف شده است که به واسطه آن دولت به منظور ارائه پيامد )تغيي رات مطل وب در دني اي     سياست

باشد. به ط ور   گذاري، کارکرد اصلي هر دولت مي لذا سياستکند.  انداز سياسي خود را به برنامه و عمل تبديل مي واقعي(، چشم

اي، تنظ يم، تش ويق تغيي رات داوطلبان ه      هاي غيرمداخله هاي مختلفي به خود بگيرد مانند سياست تواند شکل ، سياست مييکل

 هاي مالي( و ارائه خدمات عمومي.  )مانند کمک

 2کننده ب( تنظيم

کند. کارکردهاي  ها و مردم را تنظيم مي هاي شرکت ت که به واسطه آن دولت نيازمنديتنظيم، مجموعه گوناگوني از ابزارهاس 

 اند از جمله: کننده بنا به داليل گوناگوني به وجود آمده تنظيم

 هاي جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه پايدار هاي هر يک از موجوديت تعيين حقوق و مسئوليت 

 تنظيم استانداردهاي صنعتي 

 ها و ديگر در آمدها و ... مالياتآوري  جمع 

                                                 

1
 policy-maker 

2
 regulator 
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شامل کارکردهاي رصد و بازرسي، وضع تعرفه، تعيين اس تاندارد، ح ل دع اوي، ص دور مجوزه ا،      گري  در مجموع نقش تنظيم

 باشد.سازي ميرساني و آگاهگري ورود به بازار، اطالعاقتصاد تنظيم

 کننده ج( تسهيل

شوند  و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات  گذاري مي عموالً توسط دولت سرمايهالمللي هستند که م هاي محلي يا بين سازمان

کنندگان خدمات را از طريق ايجاد محصوالت خدماتي جديد، ارتق اء تج ارب مفي د و ايج اد      کننده، تأمين باشد. يک تسهيل مي

موزش صنايع کوچک درباره مزاياي خ دمات  تواند بر طرف تقاضا از طريق آ کننده مي کند. به عالوه، تسهيل ظرفيت حمايت مي

کننده ش امل ارزي ابي خ ارجي     هاي ديگر يک تسهيل ها نيز متمرکز شود. کارکرد هايي براي امتحان آن يا فراهم کردن محرک

باشد. عمل تسهيل، کارکردي است که ب ه   کنندگان خدمات، تضمين خدمات و حمايت براي محيط سياسي بهتر مي تأثير تأمين

هاي صنعتي و کارفرمايان  هاي غير دولتي، انجمن تواند شامل سازمان گرا انجام شده و مي هاي توسعه مول توسط سازمانطور مع

 هاي دولتي باشد.  و عامل

کنن دگان ب راي خ دمات توس عه      کنندگان و ارائ ه  هاي تسهيل رسد که تفکيک نقش اي الزم به نظر مي در اين راستا، ذکر نکته

-کننده )ارائه مستقيم خدمات به بنگاه اي، يک سازمان نقش تأمين هاي توسعه است. در بسياري از برنامه ضروري 1کسب و کار

کن د.   هاي اقتصادي( را توأماً ايفا مي ها براي عرضه خدمات به بنگاه کننده )تشويق ديگر شرکت هاي اقتصادي( و نقش تسهيل

اي و  کنن دگان معم والً اه داف توس عه     آورد، چرا که تس هيل  ه وجود ميکنندگان رقابتي ب اين مسئله اغلب تناقضي براي تأمين

هاي ناکارآمد و استفاده نامناسب از سرمايه منجر  ها ممکن است به برنامهو لذا ترکيب نقش دارند کنندگان اهداف تجاري تأمين

 شود. 

 کننده خدمات د( ارائه

ده د.  دماتي را به طور مستقيم به صنايع کوچک يا متوسط ارائه م ي ي است که خزمانايا س سسهؤم، خدمات، شرکت کنندهارائه

-هاي صنعتي، عام ل  هاي غيردولتي، انجمنهاي خصوصي، غيرانتفاعي، سازمانکنندگان ممکن است شامل شرکتمينأاين ت

-شي و پژوهش ي و ارائ ه  کنندگان خدمات آموزکنندگان خدمات به دو دسته ارائهبه طور کلي ارائه هاي دولتي ملي و ... باشند.

                                                 

1
 business development services  
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ها و مؤسساتي هستند که در زمينه آم وزش و   ها، پژوهشگاهشوند. دسته اول شامل دانشگاهکنندگان خدمات صنعتي تقسيم مي

شود که در زمينه زنجي ره ت أمين فعالي ت    هايي ميکنند و دسته دوم شامل شرکتفعاليت مي آوري فنپژوهش در حوزه توسعه 

 کنند. مي

ش ود و وظ ايف اص لي     افزارهاي سيستم ق درت پرداخت ه م ي    نرم آوري فنمرتبط با  گران کنشل ابتدا به شناسايي در اين فص

توانند نس بت   مي گران کنشهريک از اين  شود. مي ، نقش هريک از آنها تعيينبر مبناي وظايف و اهدافو  هرکدام از آنها بيان

ش ود ک ه در آن،    ارائ ه م ي   گران کنشکارکرد مربوط به -دامه, ماتريس نهاددر ا در محيط بيروني يا دروني باشند. آوري فنبه 

شود. در نهايت، با استفاده از ماتريس يادشده، نگاشت نهادي مربوط  مي در قالب يک جدول ارائه گران کنشهاي مختلف  نقش

 شود. افزارهاي سيستم قدرت ترسيم مي نرم آوري فنبه 

 آوري فنفعال در حوزه  گران کنش 

 شود. مي پرداخته افزارهاي سيستم قدرت و وظايف هريک از آنها آوري نرم گران مرتبط با فن کنشر اين بخش به معرفي د

 مجلس شوراي اسالمي -3-1-1

از اهميت ويژه و واالي ي   گانه )قوه مقننه( شوراي اسالمي به عنوان يکي از قواي سه مجلس، در نظام جمهوري اسالمي ايران

ها است و چراغ هدايت دولت و ملت را به دس ت   ريزي ها، برنامه ها، قانونگذاري بسياري از تصميم گيريبرخوردار بوده و محور 

ها و مظهر اراده ملي اس ت. ب ا    دارد. مجلس پايگاه اساسي نظام و مردم و مايه حضور و مشارکت واقعي مردم در تصميم گيري

 :[12] گردد مجلس در دو بخش خالصه ميتوجه به نقش مؤثر و مهم مجلس در نظام کشور، وظايف عمده 

 گذاري قانون -

 نظارت -

شود. ب ا   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

د قانون برنام ه پ نجم   هاي کالن مرتبط با صنعت برق )مانن گيري ها و جهت توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياست

گذار را بر عهده دارد. با توجه به کارکرد اين نهاد در تصويب برخي قوانين که بر قيمت برق تأثير  توسعه(، اين نهاد نقش سياست
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گر را بر عهده دارد. با توجه به کارکرد اين نه اد در   گذارند )مانند قانون اصالح الگوي مصرف انرژي(، اين نهاد نقش تنظيم مي

کنن ده را ب ر    هايي از صنعت برق، اين نهاد نق ش تس هيل   صويب برخي قوانين براي اختصاص بودجه براي تأمين مالي بخشت

هاي مجلس شوراي اسالمي( در تهيه  هاي وابسته به اين نهاد )مانند مرکز پژوهش عهده دارد. با توجه به کارکرد برخي از بخش

 کننده خدمات آموزشي و پژوهشي است.   برق، اين نهاد داراي نقش ارائههاي پژوهشي در زمينه ارزيابي صنعت  گزارش

 مجمع تشخيص مصلحت نظام -3-1-2

 : [13] است ريبه شرح ز جمهوري اسالمي يقانون اساس ي، به استناد اصول و بندهاتشخيص مصلحت نظام مجمع فيوظا

 قانون اساسي( 110اصل  1ستناد بند هاي کلي نظام )به ا ارائه مشاوره به مقام معظم رهبري در تعيين سياست -1

 110اصل  8پيشنهاد چگونگي حل معضالت نظام که از طريق عادي قابل حل نيست به مقام معظم رهبري )به استناد بند  -2

 قانون اساسي(

تشخيص مصلحت در مواردي که مصوبه مجلس شوراي اسالمي را شوراي نگهبان خالف موازين شرع و يا قانون اساسي  -3

 قانون اساسي( 112ند )به استناد اصل بدا

 قانون اساسي( 112دهد )به استناد اصل  رهبري به مجمع ارجاع مي معظم مشاوره در اموري که مقام -4

 مقام معظم رهبري( 17/1/77هاي کلي نظام )به استناد نامه مورخ  نظارت بر حسن اجراي سياست -5

 قانون اساسي( 177ن اساسي )به استناد اصل مشاور رهبري در موارد اصالح يا تتميم قانو -6

 قانون اساسي( 177عضويت در شوراي بازنگري قانون اساسي )اعضاء ثابت مجمع( )به استناد اصل  -7

 قانون اساسي( 111انتخاب يکي از فقهاي شوراي نگهبان براي عضويت در شوراي موقت رهبري )به استناد اصل  -8

 قانون اساسي( 111براي اجراء توسط شوراي موقت رهبري )به استناد اصل تصويب برخي از وظايف رهبري  -9

ق انون   111انتخاب جايگزين هريک از اعضا شوراي موقت رهبري در صورت عدم توانايي انجام وظايف )به استناد اصل  -10

 اساسي( 

 111که در اص ل   110اصل يپيشنهاد چگونگي اتخاذ تصميم شوراي موقت رهبري در مورد وظايف مصرح در بندهاي  -11

 تصريح گرديده است.
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شود. ب ا   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

ه اي کل ي    هاي کالن مرتبط با صنعت برق )مانند سياس ت  گيري ها و جهت توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياست

گذار را بر عهده دارد. با توجه به کارکرد اين نهاد در داوري اختالفات بين مجلس  نظام در بخش انرژي(، اين نهاد نقش سياست

گر را بر عهده دارد. ب ا   گذارند، اين نهاد نقش تنظيم و شوراي نگهبان در زمينه تصويب برخي قوانين که بر قيمت برق تأثير مي

ر داوري اختالفات بين مجلس و شوراي نگهبان در زمينه تصويب برخي ق وانين جه ت اختص اص    توجه به کارکرد اين نهاد د

کننده را بر عهده دارد. با توجه ب ه ک ارکرد برخ ي از     هايي از صنعت برق، اين نهاد نقش تسهيل بودجه براي تأمين مالي بخش

هاي پژوهشي در زمينه ارزي ابي   در تهيه گزارش هاي وابسته به اين نهاد )مانند دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام( بخش

 کننده خدمات آموزشي و پژوهشي است.   صنعت برق، اين نهاد داراي نقش ارائه

 شوراي عالي انقالب فرهنگي -3-1-3

 :[14] وظايف شوراي عالي انقالب فرهنگي عبارتند از

ر، تدوين نقشه مهندسي فرهنگي کش ور و  ريزي فرهنگي و علمي کشو ها و برنامه تدوين و تصويب اصول، اهداف، سياست -1

 روزآمد نمودن آنها.

 تهيه و تدوين نقشه جامع علمي کشور. -2

 تهيه و تدوين طرح توسعه و تحول نظام پژوهش و تعليم و تربيت کشور. -3

 هاي کشور. هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و رسانه دهي مديريت کالن دستگاه هدايت و سامان -4

 هاي کارآمد. فعال و مبتکرانه با تهاجم فرهنگي دشمنان با استفاده هدفمند از روش  ي براي مواجههريز برنامه -5

 راهبردهاي مناسب.  کشور و ارائه آوري فنهاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و  رصد مستمر تحوالت برنامه -6

 ازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم.س پردازي، و ايجاد و زمينه گيري از نظريه گذاري، حمايت و بهره سياست -7

 انداز و پيگيري تحقق آن. هاي علمي و فرهنگي مورد نظر چشم ريزي جامع کشور در زمينه مشارکت فعال در برنامه -8

مندي از نخبگان، تربيت و پرورش علمي و معن وي   هاي خاص براي شناسايي، جذب و ارتقاء بهره ريزي و تهيه طرح برنامه -9

 هاي آنان در حوزه فرهنگ و علم. ها و ابتکارات و خالقيت گيري از توانايي ي درخشان و بهرهاستعدادها
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ه ا و   ه ا، دانش گاه   تصويب ضوابط و معيارهاي اساسي تأسيس مؤسسات و مراکز علمي، فرهنگي، تحقيقاتي، فرهنگستان -10

 هاي خاص. مراکز پژوهشي و تصويب اساسنامه دانشگاه

 صويب ضوابط کلي گزينش مديران فرهنگي و علمي کشور، استادان، معلمان و دانشجويان.تهيه، تدوين و ت -11

ک رد   گيري و اولويت هزين ه  و تعيين جهت آوري فنگذاري براي تعيين سهم اعتبارات فرهنگي، علمي، پژوهشي و  سياست -12

 هاي ساليانه. ساله و بودجه هاي پنج اعتبارات در برنامه

هاي مختلف کشور و نظ ارت م ؤثر ب ر اج راي      ي مناسب براي اجرايي شدن مصوبات شورا در دستگاهطراحي سازوکارها -13

 مصوبات.

 هاي توسعه فرهنگي، علمي و اجتماعي کشور. ارزيابي برنامه -14

 هاي فرهنگي و علمي جمهوري اسالمي ايران در خارج از کشور. دهي مديريت فعاليت گذاري و سامان سياست -15

 اي جمهوري اسالمي ايران. هاي رسانه سياستتعيين  -16

 گذاري الزم براي گسترش و حاکميت فرهنگ اسالم ناب محمدي)ص(. سياست -17

 ها و معيارهاي ملي و اسالمي. اساس ارزش گذاري براي توليد محصوالت فرهنگي کشور بر سياست -18

 و صنعتي کشور. هاي ملي و کالن اقتصادي، عمراني هاي فرهنگي طرح تصويب پيوست -19

 ريزي کالن براي وحدت حوزه و دانشگاه. گذاري و برنامه سياست -20

مبن اي   ه اي عل وم انس اني و عل وم اجتم اعي ب ر       ريزي براي بازبيني و تحول محتوايي در رشته گذاري و برنامه سياست -21

 هاي اسالمي و مقتضيات فرهنگي کشور. ارزش

 سي فرهنگي کشور و نقشه جامع علمي کشور.سازي براي اجراي نقشه مهند زمينه -22

 هاي فرهنگي. تعيين و تصويب شاخص -23

شود. ب ا   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

آوري  هاي مختلف از جمله ف ن  آوري ا فنهاي کالن مرتبط ب گيري ها و جهت توجه به کارکرد اين نهاد در تدوين برخي سياست

و  9گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بن دهاي   افزار )مانند نقشه جامع علمي کشور(، اين نهاد نقش سياست نرم

 کننده را بر عهده دارد.   ، اين نهاد نقش تسهيل12



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
35 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 رساني شوراي عالي اطالع -3-1-4

 ي،و اخالق ينيد ،ياجتماع ،يدر امور فرهنگ يگذار استيه منظور سرساني، اين شورا ب اطالعنامه شوراي عالي  آئين 1طبق ماده 

 ق ات يتحق ن   يمدت در زمبلند مدت و انيم يها  برنامه نيآنها و تدو تيفعال يو هماهنگ يمراکز اطالعات تيهدا وي رسان اطالع

شود. وظايف ش وراي   تشکيل مي رانيا ياسالم يجمهور يانرس اطالع در قالب نظام يرسان اطالع يو کاربرد يا توسعه ،ياديبن

 :[15] رساني عبارتند از عالي اطالع

 يرس ان  و نظ ارت ب ر ام ر اط الع     اطالعات و مبادل  شيپاال د،يتول ن يدر زم تيو حما تي، هدايزير برنامه ،يگذار استيس -1

 ,1 ادهبا موضوعات م ارتباط نظام در يکل يها استيسراسر کشور در چارچوب س

 .کشوري رسان ( اطالعيو اخالق ينيد ،ياجتماع ،ياصول نظام جامع )فرهنگ بيو تصو نيتدو -2

اطالع ات در   يريک ارگ  هو ب   گس ترش  ع،ي  توز ،يده   سامان ،يساز رهيذخ د،يتول عيو تسر ليتسه يالزم برا طيشرا جاديا -3

 ضوابط مصوب. چارچوب دري و اخالق ينيد ،ياجتماع ،يعلم ،يمختلف فرهنگ يها بخش

 .1در قلمرو موضوعات ماده  کشوري رسان اساس نظام جامع اطالع بر يردولتيو غ يبخش دولت يها تيهماهنگ کردن فعال -4

 يرس ان  نظام جامع اط الع  ازيمورد ن يرسان اطالع يارهايها، قواعد و مع نامه نئيمقررات، آ ف،يتعار م،يمفاه بيو تصو نيتدو -5

 کشور.

آن  بيو تص و  يرسان اطالع يالملل نيب يها از شبکه يريگ بهره يمربوط به چگونگ ينيو د ياخالق ،يت فرهنگمقررا ميتنظ -6

 .ربط يبه مراجع ذ بيتصو شنهاديپ اي

در قلم رو   ياطالع ات  نينو يها يآور از فن يريگ بهره يها استيس زيو ن يا و توسعه ياديبن قاتيدر تحق يهماهنگ جاديا -7

 .1موضوعات ماده 

 .1ماده  موضوعات در قلمرو يو پژوهش يعلم يها با استفاده از روش ينگر ندهيموجود و آ تيوضع يبررس -8

 ي.رسان اطالع نهيجامعه در زم يدانش و فرهنگ عموم ياعتال يالزم برا يها نهيزم جاديا -9

ب ا نظ ام ج امع     ه ا  تيفعال نطباقا از صحت نانيبه منظور حصول اطم يرسان اطالع ياصل يها بخش يها تيفعال يابيارز -10

 ي.رسان اطالع
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 يقضائريمراکز در موارد غ انيم ياحتمالي ها جهت رفع اختالف يرسان مراکز اطالع ياصل يها تيدرباره فعال ينهائ يداور -11

 .1در قلمرو موضوعات ماده 

شود. ب ا   جزء محيط بيروني محسوب ميافزار حضور ندارد،  از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

، اي ن  6و  5گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  ، اين نهاد نقش سياست1توجه به وظايف مندرج در بند 

 .  کننده را بر عهده دارد ، اين نهاد نقش تسهيل3گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند  نهاد نقش تنظيم

 تاليجيد يها اطالعات و رسانه آوري فنمرکز  -3-1-5

 ي اس ت، عبارتن د از  وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم، که نهادي وابسته به تاليجيد يها اطالعات و رسانه آوري فنمرکز وظايف 

[16]: 

 آوري ف ن  يک اربر و  ت ال يجيد يفرهنگ   يه ا  تيها و فعال رسانه نهيدر زم يمستندات راهبرد نيو تدو يزير مطالعه، برنامه -1

 حاصله. يجاطالعات و ارتباطات در بخش فرهنگ کشور و انتشار نتا

 آوري ف ن  يک اربر  ،يو ارتب اط  يه ا وخ دمات مخ ابرات    س امانه  نهيدر زم يمستندات راهبرد نيو تدو يزير مطالعه، برنامه -2

اطالع ات و ارتباط ات در وزارت    تيو امن يارافز نرم يها متمرکز اسناد، اطالعات، محتوا و بسته تيريو ارتباطات، مد اطالعات

 متبوع.

 ،يو آث ار، محص والت و خ دمات فرهنگ      ها تيها، فعال رسانه يبند رتبه يها و نظارت بر استانداردها و نظام نيمطالعه، تدو -3

 مربوط. نيآنها در چارچوب قوان يابزارها، خدمات و مراکز مرتبط و ضوابط و مقررات اعطا تال،يجيد يا و رسانه يهنر

ه ا و   اطالع ات و ارتباط ات و رس انه    آوري ف ن ح وزه   يه ا  دهي  پد يمناسب برا يواژگان و عبارات فارس يمطالعه و بررس -4

 يها و عبارات فارس واژه يو اشاعه کاربر رانيا ياسالم يجمهور يها با فرهنگستان يبا همکار تاليجيد يفرهنگ يها تيفعال

 .گانهيواژگان ب يجا به

از آث ار،   تي  و حما دي  اس تفاده، خر  يتعهد و پرداخت وجوه و چگونگ دييضوابط و مقررات و تأ نيتدو و يت، هماهنگنظار -5

 هي  اطالع ات و ارتباط ات توس ط کل    آوري ف ن ب ر   يافزارها و خ دمات مبتن    افزارها، سخت ها، نرم ها، رسانه محصوالت، سامانه

 وزارت متبوع. يسازمان يواحدها
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مرب وط و   زاتي  نص ب و اس تفاده از تجه   ،يانحالل، دسترس   س،يوابط و مقررات، ثبت، صدور مجوز تأسض نيو تدو هيته -6

 ،يک ابل  ،يمخ ابرات  ،ينترنت  يا يگروه   يه ا  رس انه  ليبرخط از قب يها اشکال مختلف رسانه تيدفاتر و نظارت بر فعال سيتأس

 تبط.و کاربرمحور و خدمات مر ده اميپ يها و سامانه يا ماهواره م،يس يب

ي ه ا  تيواحدها، مؤسسات و مراکز فعال تيفعال و انحالل و نظارت بر سيضوابط و مقررات، صدور اجازه تأس نيتدو و هيته -7

 ک ردن  هي  ته و آوردن دي  پد ت ال، يجيد حامل ديو تول ريتکث تال،يجيبرخط و برحامل د تاليجينشر د لياز قب تاليجيد يفرهنگ

و پردازش محتوا با استفاده از  شيرايو ،ي(، خدمات تخصصها رةالمعارفيدا ها، يا چندرسانه ندن)ماي ا رسانه يافزار نرمي ها بسته

 خدمات مرتبط. رياطالعات و ارتباطات و سا نينو آوري فنبر  يمبتن يابزارها

آث ار،   عي  عرض ه و توز  کيالکترون يها و انحالل و نظارت بر سامانه سيضوابط و مقررات، صدور مجوز تأس نيو تدو هيته -8

و عرض ه بس ته    ري  تکث ع،يتوز نهيدر زم يتجار يها تيفعال زيو ن يا و رسانه يمطبوعات ،يهنر ،يمحصوالت و خدمات فرهنگ

 ،يص نف  يواحدها ليداده و محتوا از قب ،يافزار نرم يها بسته يحاو تاليجيد يها حاملو  تاليجيد يداده و محتوا ،يافزار نرم

 ضه برخط.عر يها سامانه ها و فروشگاه

 يها حوزه ريسا يبا همکار يآنها از جهت فرهنگ يو محتوا يا انهيرا يافزارها نرم يضوابط و مقررات و بررس نيو تدو هيته -9

و آث ار و   يا ان ه يرا ياف زار  ن رم  يه ا  وزارت متبوع و صدور مجوز، وضع ضوابط و مقررات و نظارت بر انتش ار بس ته   يتخصص

و  هي  مستقل ته دهيپد کيافزار پردازش شده و به صورت  که با کمک نرم يو نوشتار يدارينش ،يداريد يافزار محصوالت نرم

 .شود يارائه م

افزاره ا،   ه ا، ن رم   عرضه و ارائه س امانه  د،يضوابط و مقررات، صدور مجوز و نظارت بر واردات، صادرات، تول نيو تدو هيته -10

آثار، محصوالت  ينشر، عرضه و اجرا ر،يتکث آوردن، ديپد يتباطات که برااطالعات و ار آوري فنبر  يو خدمات مبتن زات،يتجه

 .رديگ يمورد استفاده قرار م يا و رسانه يمطبوعات ،يهنر ،يو خدمات فرهنگ

 يبن د  استاندارد و رتب ه  يمراکز اعطا تيو انحالل و نظارت بر فعال سيضوابط و مقررات، صدور مجوز تأس نيو تدو هيته -11

اطالعات و ارتباطات در  آوري فن يکاربر تال،يجيد يا و رسانه يهنر ،يو آثار، محصوالت و خدمات فرهنگ ها تيعالها، ف رسانه

 و ابزارها، خدمات و مراکز مرتبط. يا و رسانه يمطبوعات ،يهنر ،يآثار فرهنگ يو اجرا هعرض ر،يانتشار، تکث آوردن، ديپد
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مرب وط   يصنف يها از تشکل تيو حما تيو انحالل، نظارت بر فعال سيتأس ضوابط و مقررات، صدور مجوز نيو تدو هيته -12

 محوله. يها تيو مأمور فيبه وظا

ه ا و   ه ا، بازارچ ه   از مس ابقات، جش نواره   تي  و حما يضوابط و مقررات، صدور مجوز، نظ ارت ب ر برگ زار    نيو تدو هيته -13

 يا و رس انه  يهن ر  ،يآثار، محصوالت و خدمات فرهنگ ،يفرهنگ ياه تيها، فعال رسانه يو استان يمل ،يالملل نيب يها شگاهينما

شده در خ ارج از  ادي يها شگاهيها و نما ها، بازارچه در مسابقات، جشنواره يداخل رکاراناند مشارکت و حضور دست زيو ن تاليجيد

 کشور.

و  تي  استمرار فعال جاد،ياز ا تيحما و تيو انحالل و نظارت بر فعال سيضوابط و مقررات، صدور مجوز تأس نيتدو و هيته -14

ه ا و   )رش د( رس انه   يه ا و مراک ز توانمندس از    ش هرک  ت ال، يجيد يفرهنگ   يه ا  خانه تال،يجيد يفرهنگ يها توسعه مجتمع

و  آوري ف ن عل م و   يها در پارک تاليجيد يفرهنگ يها تيها و فعال ژه رسانهيو يها بخش زيو ن تاليجيد يفرهنگ يها تيفعال

 مراکز رشد.

از صادرات، حضور فعال و اثرگذار و جذب مخاطب در  تيها و حما مشوق يضوابط و مقررات، نظارت، اعطا نيو تدو هيته -15

 ه ا،  ش گاه يس االنه مس ابقات، نما   يو برگ زار  يج  يو ترو يغ  ياق دامات تبل  ،يو مشارکت خ ارج  يگذار هيسرما ،يعرصه جهان

 يه ا  رس انه  يو هن ر  يآث ار و محص والت فرهنگ     ها، رسانه نهيدر زم يالملل نيو ب يا طقهو من يمل يها ها و بازارچه جشنواره

 .تاليجيد

 .يشمس يهجر خيو تار يبر خط و زبان فارس يمبتن يها و سامانه شيرايو ياز ابزارها تياستانداردها و حما نيتدو -16

و آم وزش   جيو ترو غيتوسعه، ارتقاء، تبل ،ينبايپشت ،ينگهدار جاد،ياز ا تيو حما تيريضوابط و مقررات، مد نيو تدو هيته -17

 نهيفرهنگ، گنج يدرگاه مل ران،يا ياسالم يفرهنگ جمهور يشبکه مل ليبخش فرهنگ کشور از قب يمل يها سامانه يکاربر

 فرهنگ و هنر. تاليجيد يمل

ه ا و   س امانه  ،يا ان ه يرا يره ا افزا افزاره ا و س خت   و حفاظت از نرم تيامن نيها، تأم ضوابط و دستورالعمل نيو تدو هيته -18

 وزارت متبوع با نظارت مرکز حراست. تاليجيد يو اسناد، اطالعات و محتوا يو اطالعات يارتباط يها درگاه

کاال و خ دمات   نينظارت و تدارک و تأم ت،يريمد ،يو دسترس يکاربر يها دستورالعمل يو نظارت بر اجرا نيو تدو هيته -19

و  ليخ دمات، وس ا   ،ياف زار  و ن رم  يافزار سخت يها ارتقاء، توسعه، آموزش سامانه ،يبانيپشت ،يهدارنگ ،يساز ادهيمربوط به پ
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وزارت متب وع   يسازمان يواحدها يتمام يخانه برا و ارتباطات، مخابرات، ارتباطات، تلفن تاطالعا آوري فنبر  يمبتن زاتيتجه

 صورت متمرکز. به

 يه ا  تي  و مأمور فيو مقررات مربوط به وظا نياصالح قوان اي بيتصو شنهاديپ ايها  ضوابط و دستورالعمل ،وضع مقررات -20

 .يقانون نيدر چهارچوب مواز صالح يمراجع ذ ريو سا يانقالب فرهنگ يعال يشورا ران،يوز اتيدر ه بيتصو يمحوله برا

فرهنگ  جيکشور در جهت ترو تاليجيد يا و رسانه يهنر ،يها، آثار، محصوالت و خدمات فرهنگ تيها، فعال رسانه تيهدا -21

نظ ام   ياه داف فرهنگ    ريو س ا  گانهيمقابله با تهاجم فرهنگ ب ان،يبه جهان يانقالب اسالم يشناساندن مبان ،يرانيا -ياسالم

 .ياسالم يجمهور

اطالعات  وريآ فن يکاربر تال،يجيد يا و رسانه يهنر ،يو آثار، محصوالت و خدمات فرهنگ ها تيها، فعال از رسانه تيحما -22

و ابزارها، خدمات و مراکز  يا و رسانه يمطبوعات ،يهنر ،يآثار فرهنگ يعرضه و اجرا ر،يانتشار، تکث آوردن، ديو ارتباطات در پد

 مرتبط.

 آوري ف ن  يک اربر  ت ال، يجيد يو هن ر  يفرهنگ   يه ا  تيها و فعال در حوزه رسانه ،يپژوهش يها تياز انجام فعال تيحما -23

 اطالعات و ارتباطات. آوري فنباطات در بخش فرهنگ کشور و تعامل فرهنگ و اطالعات و ارت

 يه ا  ه ا و کارگ اه   دوره يبرگ زار  لي  از قب يج  يو ترو يغ  يتبل ،يا رسانه ،يآموزش ،يفرهنگ يها تياز انجام فعال تيحما -24

و رسانه ب رخط   هيکتاب، نشر لم،يند فمان يا و رسانه يهنر ،يآثار و محصوالت فرهنگ ،ييو انتشار محتوا آوردن ديپد ،يآموزش

 .همحول يها تيو مأمور فيدر حوزه وظا

اطالعات و ارتباطات و دانش و  آوري فنتوسعه  يالزم برا يها تيو حما ريو اعمال تداب ازيمورد ن يفراهم آوردن بسترها -25

و  يمطبوع ات  ،يهن ر  ،يث ار فرهنگ   آ يعرض ه و اج را   ر،ي  انتشار، تکث آوردن، ديمرتبط در پد يو تخصص يعموم يها مهارت

 .يا رسانه

دانش، مهارت  يو ارتقا يتوسعه فرهنگ عموم يالزم برا يها تيو حما ريو اعمال تداب ازيمورد ن يفراهم آوردن بسترها -26

ها و  نهآن و رسا بر يمبتن ياطالعات و ارتباطات و ابزارها آوري فنمناسب از  يريگ و بهره يکاربر نهيدر زم يو مشارکت عموم

 .تاليجيد يو هنر يآثار، محصوالت و خدمات فرهنگ
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 يمحت وا  قيمص اد  ني ي در خص وص تع  ي ي و اجرا يت  يامن ،يانتظام ،ييها و مراجع قضا با دستگاه يو هماهنگ يهمکار -27

 تال،يجيد يها لدر حام رمجازيغ يمحتوا شيو پاال قيمصاد نييو تع ها يتخلفات، ناهنجار م،يمقابله با جرا ،يا انهيمجرمانه را

مقابل ه ب ا    تال،يجيد ياشکال فضا ريو سا يرسان و اطالع يمخابرات يها و سامانه يتباطو ار يپست يها برخط، شبکه يها رسانه

 محوله. يها تيو مأمور فيوظا ريو سا يا رسانه ،يهنر ،يمجاز آثار، محصوالت و خدمات فرهنگريو عرضه غ عيتوز ر،يتکث

ه ا، مؤسس ات،    در س ازمان  رانيا ياسالم يجمهور تيعضو شنهاديو پ ها تيارکت در جلسات و فعالمش ،يتعامل، همکار -28

 يه ا  دس تگاه  ريخارجه و س ا  وزارت امور يمحوله با هماهنگ فيوظا يدر اجرا يا و منطقه يالملل نيب ،يمجامع و مراجع خارج

 .ربط يذ يياجرا

مجاز به  يها يو فراهم آوردن دسترس يبند طبقه ،يدار نگه ،يمرکز، گردآورداده به منظور ت تيريو اداره سامانه مد جاديا -29

وزارت  يحوزه مرکز يکه واحدها ييدادها ريو سا يداريشن ،يداريد ،ينوشتار يمحتوا ،يافزار نرم يها اسناد، اطالعات، بسته

 .ندينما يم يداريخر ايمبادله، منتشر  افت،يدر د،يخود تول فيانجام وظا نيمتبوع در ح

 يب رخط ب را   يه ا  رسانه ،يرسان اطالع يو ارتباط يافزار نرم يها ارتقاء و توسعه سامانه ،يبانيمتمرکز، پشت تيريمد جاديا -30

 وزارت متبوع. يسازمان يواحدها يتمام

ربوط و با م يمل ياساس استانداردها اطالعات در وزارت متبوع بر تيامن تيريمد ستميمستمر س ءاستقرار و ارتقا ،يطراح -31

 نظارت مرکز حراست.

اطالع ات و ارتباط ات و    آوري ف ن  يک اربر  ن ه يو کارکن ان وزارت متب وع در زم   رانيو مهارت مد يفرهنگ، آگاه ءارتقا -32

 تيو ش فاف  ياثربخش   ،يکارآمد ،يور بهره ءو ارتقا ندهايمند شدن فرآ اطالعات و ارتباطات، نظام تيآن، امن بر يمبتن يابزارها

 وزارت متبوع. يسازمان يمربوط در تعامل با واحدها يتخصص يها و ارائه نظرات و مشورت يارنظام اد

 رب ط  يو مراجع ذ يياجرا يها وزارت متبوع، دستگاه يو استان يحوزه مرکز يسازمان يواحدها ريبا سا يتعامل و هماهنگ -33

  محوله. يها تيو مأمور فيوظا يدر اجرا

شود. با توجه به وظايف  افزار حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي مستقيم در صنعت نرم از آنجا که اين نهاد به طور

گذاري به کار روند و  توانند براي سياست ، اين نهاد وظيفه تهيه برخي مستندات راهبردي را بر عهده دارد که مي2مندرج در بند 

، اين نهاد نقش 19و  18، 15، 10، 9، 8، 7، 5ف مندرج در بندهاي گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظاي بنابراين نقش سياست
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کننده را ب ر عه ده    ، اين نهاد نقش تسهيل26و  22، 15، 13، 5 يگر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندها تنظيم

 دارد.  

 آوري فنوزارت علوم، تحقيقات و  -3-1-6

 : [17] باشد به شرح زير مي آوري فنم، تحقيقات و هاي اصلي و حدود اختيارات وزارت علو  مأموريت

 :آوري فنگذاري نظام علمي و امور تحقيقات و  در زمينه انسجام امور اجرايي و سياست (لفا

پژوهي و  نگري و آينده کشور بر مبناي آينده آوري فنها، استعدادها و نيازهاي پژوهش و  هاي نسبي، قابليت شناسايي مزيت -1

 برداري. ها و مراکز آموزشي و تحقيقاتي جهت بهره واحدهاي توليدي، تحقيقاتي، دانشگاهمعرفي آن به 

ربط و پيشنهاد به ش وراي   هاي اجرايي ذي با همکاري يا پيشنهاد دستگاه آوري فنهاي راهبردي تحقيقات و  بررسي اولويت -2

 .آوري فنعالي علوم، تحقيقات و 

 ها. اساس اولويت هاي نوين بر آوري فنهاي مرتبط با  پژوهشحمايت از توسعه تحقيقات بنيادي و  -3

ملي و حماي ت از   آوري فنکشور و مشارکت در ايجاد، توسعه و تقويت  آوري فنريزي براي تدارک منابع مالي توسعه  برنامه -4

 هاي بومي.  آوري فنتوسعه 

هاي  ور و توسعه تحقيقات کاربردي با همکاري دستگاهاتخاذ تدابير الزم به منظور افزايش کارآيي و اثربخشي تحقيقات کش -5

 ربط. ذي

ک ردن    ري زي ب ه منظ ور ب ومي     و دانش فن ي و برنام ه   آوري فنخصوص انتقال  اتخاذ تدابير و تهيه پيشنهادهاي الزم در -6

 .آوري فنعالي علوم، تحقيقات و   هاي انتقال يافته به داخل کشور و ارائه آنها به شوراي  آوري فن

هاي توليد شده در کشور    آوري فندر داخل و خارج کشور و حمايت از صدور  آوري فنه ضهاي مناسب براي عر ايجاد زمينه -7

 .آوري فنهاي غيردولتي علمي، تحقيقاتي و  ها و شرکت و کمک به ايجاد انجمن

ها و  ، تقويت ارتباط دانشگاهآوري فنو  هاي آموزشي، تحقيقاتي سويي ميان فعاليت تمهيد سازوکارهاي الزم براي ايجاد هم -8

 هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور. مراکز تحقيقاتي با بخش

 هاي غيردولتي. در بخش آوري فناتخاذ راهکارهاي مناسب براي کمک به توسعه پژوهش و  -9
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وانع و مشکالت و تدوين و ارائ ه  ها، شناخت م شامل پيشرفت آوري فنارزيابي جامع عملکرد نظام ملي علوم، تحقيقات و  -10

 گزارش ساالنه.

اتخاذ تدابير و ارائه پيشنهادهاي الزم جهت حفظ دانشمندان و محققان و تأمين امني ت ش غلي آن ان و اس تفاده بهين ه از       -11

 هاي آنها. توانمندي

 :آوري فنات و عالي تحت پوشش وزارت علوم، تحقيق  آموزش  ها و مؤسسات در زمينه اداره امور دانشگاه (ب

 صالح . پيشنهاد ضوابط و معيارهاي کلي پذيرش دانشجو به مراجع ذي -1

عالي، مراکز تحقيق اتي و    ها، مؤسسات آموزش ريزي و حمايت از ايجاد و گسترش دانشگاه تعيين راهکارهاي الزم و برنامه -2

هاي علوم و فنون  هاي ملي، موزه اتي، آزمايشگاههاي تحقيق پژوهشي همانند شهرک -هاي علمي و ديگر مراکز فعاليت آوري فن

 هاي کشور. هاي مردمي متناسب با نيازها و ضرورت با استفاده از منابع دولتي و غيردولتي و مشارکت

 ريزي اجرايي، آموزشي و تحقيقاتي متناسب با نيازها و تحوالت علمي و فني در جهان. برنامه -3

ه ا و مق اطع تحص يلي ب ا رعاي ت       رشته  عالي و تحقيقاتي،  ردهاي علمي مؤسسات آموزشتعيين ضوابط، معيارها و استاندا -4

 اصول انعطاف، پويايي، رقابت و نوآوري علمي.

 عالي و تحقيقاتي کشور.  ها و مؤسسات آموزش هاي دانشگاه نظارت بر فعاليت -5

)اعم از دولتي و غيردولت ي( و جل وگيري از ادام ه     عالي و يا مؤسسه تحقيقاتي  ارزيابي مستمر فعاليت هرگونه واحد آموزش -6

اس اس   ا از دست دادن شرايط ادامه فعاليت ب ر يفعاليت، تعليق فعاليت و يا انحالل هريک از آنها در صورت تخلف از ضوابط و 

 هاي مصوب. اساسنامه

 صالح. س ضوابط مصوب مراجع ذياسا هاي علمي و حمايت و ارزيابي مستمر از فعاليت آنها بر صدور مجوز تأسيس انجمن -7

 ها و مؤسسات آموزش آموختگان دانشگاه هاي دانشجويان و دانش ها و تشکل تأييد اساسنامه و صدور مجوز تأسيس انجمن -8

اس اس ض وابط و مق ررات مراج ع      عالي و تحقيقاتي و ارزيابي فعاليت آنها و اتخاذ تصميم در مورد امکان ادامه فعاليت آنها بر 

 ح.صال ذي
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 اعض اي  گ زينش   هاي هاي مؤسس، هيأت هاي امناء، هيأت هاي مميزه، هيأت تأييد صالحيت و صدور احکام اعضاي هيأت -9

عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و   و مؤسسات آموزش ها دانشگاه  علمي  هيأت  انتظامي اعضاي  هاي هيأت و  علمي  هيأت 

 ه.، طبق ضوابط و مقررات موضوعآوري فن

ها، مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به صورت مستقيم و يا از طري ق حماي ت از    ارزيابي و اعتبارسنجي علمي دانشگاه -10

انتشار نتايج در محافل علمي و  و ها و مؤسسات ها در ارزيابي علمي دانشگاه هاي مستقل علمي، تخصصي و فرهنگستان انجمن

 صالح.  و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي و ساير مراجع ذي ارائه گزارش ساالنه به کميسيون آموزش

  عالي يا مؤسسه تحقيقاتي )اعم از دولتي يا غيردولتي(،  تأييد اساسنامه و صدور مجوز ايجاد يا توسعه هرگونه واحد آموزش -11

 ها و مقاطع تحصيلي. رشته

 و تحقيقاتي دولتي.عالي   ها و مؤسسات آموزش ارزيابي ساالنه عملکرد مالي دانشگاه -12

ري زي   به سازمان مديريت و برنامه آوري فنهاي علوم، تحقيقات و  هاي تخصيص منابع در حوزه بررسي و پيشنهاد اولويت -13

 کشور.

ها و مبادالت علمي بين مراکز  المللي و اتخاذ تدابير الزم به منظور نهادينه کردن همکاري هاي علمي بين توسعه همکاري -14

المللي در چارچوب ضوابط و مقررات مص وب مراج ع    اي و بين تحقيقاتي منطقه -قيقاتي داخل کشور با مراکز علميتح -علمي

 صالح. ذي

 کشور، از خارج علمي مراکز و ها دانشگاه مشارکت با غيردولتي و دولتي تحقيقاتي مراکز و ها دانشگاه تأسيسصدور مجوز  -15

 .صالح ذي مراجع مصوب ضوابط اساس بر

 ساير موارد: (ج

گذاري نظام آموزش و توسعه نيروي انساني کشور به منظ ور ايج اد هم اهنگي الزم ب ين      مشارکت فعال در فرآيند سياست -1

 هاي سطوح مختلف آموزش کشور. برنامه

نظور هدايت ربط به م هاي ذي هاي توسعه منابع انساني کشور و ارائه نتايج حاصل شده به دستگاه مشارکت در تعيين اولويت -2

 هاي مذکور. منابع در جهت اولويت
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ها با همکاري ساير مراکز علمي و تحقيقاتي کشور به منظور ف راهم نم ودن    ارزيابي و تأييد اختراعات، اکتشافات و نوآوري -3

 ربط. زمينه حمايت از حقوق مالکيت معنوي و ثبت در مراجع ذي

عالي )دولتي   ها و مراکز آموزش و تأييد ارزش علمي مدارک دانشگاه نيالالتحص تعيين ضوابط ارزشيابي علمي مدارک فارغ -4

 و غيردولتي( داخل کشور به استثناي گروه پزشکي.

هاي راهبردي کشور  ريزي براي شناسايي و حمايت از شکوفايي استعدادهاي درخشان و هدايت آنها به سمت اولويت برنامه -5

 صالح. چارچوب مقررات مصوب مراجع ذي در آوري فندر زمينه علوم، تحقيقات و 

 .آوري فنريزي براي جذب متخصصان ايراني داخل و خارج از کشور جهت همکاري علمي، تحقيقاتي و  برنامه -6

 و  علم ي   هاي عالي و تحقيقاتي خارج از کشور و ايجاد زمينه  ها و مؤسسات آموزش اداره امور دانشجويان ايراني در دانشگاه -7

 هماهنگي وزارت امور خارجه. با  علمي  هاي رايزن  اعزام  ابل از طريقمتق  فني

ه ا و مراک ز تحقيق اتي     اهتمام در معرفي ميراث علمي تمدن ايراني و اسالمي و گسترش زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه -8

 خارج از کشور.

 شگاهي و در جامعه .همکاري در اعتالي فرهنگ، اخالق و معنويت اسالمي در مجامع علمي دان -9

ه ا و عملکرده اي    ه ا و برنام ه   ها، اولويت هاي مختلف در زمينه سياست رساني به جامعه و بخش هاي اطالع ايجاد پايگاه -10

 . آوري فنعالي، تحقيقات و   آموزش

 خانه . و اختيارات وزارت ها المللي و برقراري ارتباطات الزم در حوزه مأموريت هاي بين نمايندگي دولت در مجامع و سازمان -11

 انجام امور مربوط به کميسيون ملي يونسکو. -12

شود. ب ا   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

ار را بر عهده دارد. با توج ه ب ه   گذ ، اين نهاد نقش سياست14-و ب 13-، ب2-، الف1-الف يتوجه به وظايف مندرج در بندها

، 4-، ال ف 3-ال ف  يگر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف من درج در بن دها   ، اين نهاد نقش تنظيم3-وظايف مندرج در بند ج

و  8-ال ف  يکننده را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندها ، اين نهاد نقش تسهيل9-و الف 7-، الف6-، الف5-الف

 را بر عهده دارد.   يو پژوهش يکننده خدمات آموزش ، اين نهاد نقش ارائه3-ب

 اطالعات آوري فنوزارت ارتباطات و  -3-1-7
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 :[18] باشد به شرح زير مي اطالعات آوري فنارتباطات و وزارت  وظايف اساسي

 اطالعات. آوري فنتوسعه ارتباطات و  نهيدر زم يو ضوابط کل ها استيس نيتدو -1

اطالع ات   آوري ف ن و  يبان ک و مخ ابرات   پست ,يپست يها و نظارت بر شبکه تيکالن و هدا يزير و برنامه يرگذا استيس -2

 کشور.

 ج اد يپست و مخ ابرات و ص دور مج وز ا    بخش رمادريغ يها در قلمرو شبکه يردولتيبخش غ تيفعال يبرا يگذار استيس -3

 أتي  و حسب مج وز ه  رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس 44اصل  تيبا رعا يو مخابرات يپست يمستقل و مواز يها شبکه

 .رانيوز

 کشور. يو مخابرات يپست مادر يها و توسعه شبکه يبردار , بهرهي, نگهدارجاديا -4

 از ن ه ياستفاده به يارهايضوابط و جداول و مع بيمقررات و تصو نيکشور و تدو يفرکانس يو کنترل فضا تيري, مدميتنظ -5

 فرکانس کشور. يو جدول مل فيبر ط تيو نظارت و حاکم يا ماهواره يفرکانس و مدارها

اطالع ات در س طح کش ور در     آوري ف ن و  يو مخ ابرات  يارائه خدمات پس ت  يواحدها يبردار و بهره سيصدور مجوز تأس -6

 .رانيا ياسالم يجمهور ي( قانون اساس44) اصل چهل و چهارم تيو مقررات و با رعا نيچارچوب قوان

 اطالعات کشور. آوري فن ينظام مل نيو تدو يحطرا -7

آحاد م ردم   يآن به منظور دسترس ازيموردن يها رساختيز نياطالعات در کشور و تأم آوري فنارتباطات و  جيتوسعه و ترو -8

 .ربط يذ هيبه خدمات پا

و صدور اجازه ورود و استفاده و  يامور مربوط به طرح و چاپ و انتشار تمبر و اوراق بهادار پست تيو هدا ها استيس بيتصو -9

 امور مربوط به آن. هينقش تمبر و اعمال نظارت بر کل يها نيساخت ماش

دول ت و اهتم ام ب ه انج ام      ياز سو يندگياطالعات به نما آوري فنو  يارتباط يالملل نيها و مجامع ب هيدر اتحاد تيعضو -10

 اطالعات. آوري فنو  يبانک و مخابرات پستو  يو دو جانبه پست يالملل نيب يتعهدات و قراردادها

 .ربط ياطالعات در کشور به مراجع ذ آوري فنمربوط به ارتباطات و  يمل ياستانداردها شنهاديو پ نيتدو -11

توسعه  ارائه خدمات و ( درType Approval) زاتينمونه تجه دييو تأ يفيکنترل ک يها اعمال استانداردها, ضوابط و نظام -12

 اطالعات در کشور. آوري فنو  ي, پستيمخابرات يها از شبکه يبردار و بهره



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
46 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

 آوري فندر اختالفات و تخلفات مربوط به ارتباطات و  يياسناد مورد قبول محاکم قضا نييضوابط حل اختالف و تع نيتدو -13

 .يمراحل قانون ياطالعات و ارائه به دولت جهت ط

 اطالعات. آوري فندر توسعه ارتباطات و  يتردوليمشارکت بخش غ نهيفراهم نمودن زم -14

 ياطالعات و اش اعه فرهن گ ک اربرد    آوري فن نهيدر زم ديجد آوري فن تر عياستفاده وس يو توسعه برا قياز تحق تيحما -15

 آنها.

مب ادالت ش بکه    و يمکالم ات تلفن    نيو همچن يانواع مراسالت و امانات پست يحفاظت و حراست و عدم ضبط و افشا -16

 طبق قانون. يحقوق و يقياطالعات مربوط به اشخاص حق و يرسان اطالع

( و امي  )پ يبان ک, خ دمات ه وائ    در امور مربوط به مخابرات, پس ت, پس ت   يردولتيبخش غ يها تينظارت کالن بر فعال -17

 .رانيا ياسالم يرجمهو ي( قانون اساس44اصل چهل و چهارم ) تيو مقررات و با رعا نياطالعات در چارچوب قوان آوري فن

شود. با توجه به وظايف  محسوب مي يافزار حضور دارد، جزء محيط درون از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرم

، 13و  12، 11، 6 يگذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندها ، اين نهاد نقش سياست7و  2، 1 يمندرج در بندها

کنن ده را ب ر    ، اين نهاد نقش تسهيل15و  14، 8 يگر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندها نظيماين نهاد نقش ت

 عهده دارد.  

 اطالعات آوري فنشوراي عالي  -3-1-8

 :[18] اطالعات عبارتند از آوري فنوظايف شوراي عالي 

 اطالعات در کشور. آوري فنتوسعه  ياهداف کالن و راهبرد ني  تدو1

 ، ياجتم اع  مختل ف  ي ه ا  ن ه يزم اطالع ات در  آوري فن يريکارگ گسترش به يالزم برا يراهبردها نيو تدو يگذار استي  س2

 . يو فرهنگ ياقتصاد

 . ادشدهي  جامع نظام مختلف کشور در يها بخش فيوظا نيياطالعات و تع آوري فننظام جامع  نيو تدو دي  تمه3

 . اطالعات آوري فنقلمرو  يبط الزم براو ضوا ها نامه نئي، آ مقررات ني  تدو4

 اطالعات در کشور. آوري فنکالن پژوهش در جهت توسعه  يها برنامه ني  تدو5
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 . اطالعات آوري فندر قلمرو  يالملل نيارتباطات ب يها يهمکار يها برنامه ني  تدو6

شود. با توجه به وظايف  محسوب مي يدرونافزار حضور دارد، جزء محيط  از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرم

، اي ن  4و  3 يگذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بن دها  ، اين نهاد نقش سياست6و  5، 2، 1 يمندرج در بندها

 گر را بر عهده دارد.   نهاد نقش تنظيم

 شوراي عالي فضاي مجازي -3-1-9

گيري و هماهنگي در فضاي  گذاري، تصميم ني متمرکزي براي سياستي کانو قطهشوراي عالي فضاي مجازي با هدف ايجاد ن

وج ود دارد ک ه وظ ايف آن     مرکز ملي فضاي مجازي کشورتشکيل شده است. در کنار اين شورا، نهادي به نام  مجازي کشور

 :[19] عبارتند از

ن آمادگي قطعي نظام )از نظر فن ي و  واجهه فعال و مبتکرانه با فضاي مجازي در سطح ملي و جهاني و توسعه آن به ميزام -1

 ها و مقابله با تهديدات آن. محتوايي( براي استفاده از فرصت

 هاي فني. به حداقل رساندن اتکاي کشور به کشورهاي ديگر در استفاده از فضاي مجازي و توابع آن در عرصه -2

 نيازهاي داخلي. گويي حداکثري به سازي محتوا و خدمات بومي جهت پاسخ سازي و غني جذاب -3

بردن سواد اينترنتي، هوشياري مردم در م ورد مخ اطرات فض اي مج ازي و      سازي در جهت باال آموزش عمومي و فرهنگ -4

 انگيزه دادن به مردم براي مقابله با مخاطرات آن در زندگي فردي و اجتماعي.

و مستمر در زمينه توليد وس يع و   گذاري باال سرمايهها و خدمات اينترنتي و  ها، قالب مقدم داشتن محتوا نسبت به زيرساخت -5

 اساس اسالم ناب محمدي و گفتمان انقالب اسالمي. فزاينده محتواي جذاب بر

 .ها برداري بهينه از فرصت هاي مردمي متعهد در يک فضاي رقابتي جهت بهره مشارکت حداکثري نيروها و تشکل -6

در جهت اب داع   افزاري خصوصاً ضاي مجازي در دو عرصه سخت افزاري و نرمحضور خالقانه جمهوري اسالمي ايران در ف -7

 خدمات نو، قوي و جذاب.

 دهي تبادل اطالعات با شبکه جهاني. سامان -8
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فراهم آوردن شرايط الزم براي دستيابي فضاي مجازي کشور به باالترين سطح از امنيت و سالمت براي آحاد مردم، نظ ام   -9

 ن در فضاي مجازي.آفرينا  و کليه نقش

افزاي ي ب ين کلي ه     در نظر گرفتن شرايط جنگ فرهنگي و به تبع آن حاکم کردن روحيه جهادي و گسترش تعامل و ه م  -10

 ترين سطح از هماهنگي و انسجام. ها و نيروهاي مردمي در عالي دستگاه

تي در برابر حمالت اينترنتي و دفاع مناسب هاي حيا ترين سطح به منظور صيانت از زيرساخت ايجاد آمادگي الزم در عالي -11

 در برابر هرگونه حمله.

ملل مسلمان در جهت  ها خصوصاً استفاده حداکثري از فضاي مجازي به منظور ارتباط و همکاري وسيع و هدفمند با ملت -12

 ترويج و تحقق گفتمان انقالب اسالمي.

ها در جهت  ها و دولت هاي قوي مرکب از ملت اني و ايجاد ائتالفهاي جه حضور قوي و هدفمند نظام در مجامع و سازمان -13

وجود آمدن بستر عادالنه و اخالقي براي استفاده از اين ابزار توس ط  ه هاي بزرگ در عرصه اينترنت و ب کاهش حاکميت قدرت

 ها و همچنين تامين حقوق ملت ايران در اين عرصه. ها و دولت همه ملت

نکه در ياشود. با توجه به  محسوب مي يافزار حضور دارد، جزء محيط درون طور مستقيم در صنعت نرماز آنجا که اين نهاد به 

ن نهاد ذک ر  يا يبرا "يريگ ميو تصم يگذار استيس" هاين نهاد، به صراحت کارکرديس ايتأس يبرا يحکم مقام معظم رهبر

را ب ر عه ده    گ ر  ميو تنظ گذار سياست يها اين نهاد نقشا د و لذنادشده وجود داريحوزه 13ک از يدر هر هان کارکردي، ااند شده

    دارد.

 جمهور يسئر آوري فنمعاونت علمي و  -3-1-11

 :[20] عبارتند از جمهور رئيس آوري فنمعاونت علمي و  وظايف اساسي

 بنيان در جهت تحقق اقتصاد دانش« نظام ملي نوآوري»ريزي، هماهنگي بين بخشي و هم افزايي در  برنامه -1

 کشور آوري فنهاي کالن توسع  علم و  هاي توسع  کشور و سياست افزايي بين برنامه ماهنگي و همه -2

 و نوآوري کشور آوري فنريزي تامين منابع مالي در نظام علم،  گذاري و برنامه سياست -3

 ازي نتايج آنهاس گرا و کمک به تجاري هاي کاربردي، تقاضامحور و مأموريت هدفمندسازي، هدايت و توسعه پژوهش -4
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 هاي طراحي مهندسي بنيان و شرکت هاي دانش سازي و حمايت از موسسات و شرکت ، تقويت فرآيند تجاريآوري فنتوسعه  -5

 بنيان هاي دانش در شرکت« آوري فنمديريت »توان  ءحمايت از گسترش فعاليت تحقيق و توسعه در کشور و ارتقا -6

 بازارهاي عمومي و تخصصي دهي فن و ايجاد و سامان آوري فنرساني  ه مراکز اطالع، توسعآوري فنآينده نگاري و رصد  -7

 و نوآوري آوري فنهاي علمي،  حمايت از ايجاد و تقويت زيرساخت -8

هاي کشور جهت توليد کاالها و خدمات  بنيان و هدايت سرمايه ورانه و بهبود فضاي کسب و کار دانشآ کارآفريني فن ءارتقا -9

 انبني دانش

 بنيان  پذير و تأمين مالي الزم در اقتصاد دانش گذاري خطر توسعه سازوکارهاي سرمايه -10

 و نوآوري آوري فنکمک به ارتقاء نظام مالکيت فکري و نظام استاندارد در حوزه علم،  -11

 آوري فنسازي در حوزه علم و  اي و فرهنگ هاي رسانه کمک به ارتقاء فعاليت -12

 بنيان هاي خصوصي در زمينه توليد و توسعه صادرات کاالها و خدمات دانش جاد و توانمندسازي تشکلحمايت از اي -13

 نقشه جامع علمي کشور آوري فنهاي علم و  انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولويت -14

 «هاي هماهنگي دانش، صنعت و بازار کانون»و « هاي راهبردي آوري فنستادهاي »راهبري  -15

در محوره اي  « و نوآوري آوري فنهاي کالن  طرح»هاي برتر در صنايع موجود و راهبري اجراي  آوري فنيت از نفوذ حما -16

 راهبردي و نيازهاي اصلي کشور

 بنيان تحريک تقاضا، بازارسازي و تضمين بازار براي توليدات داخلي و بازاريابي و صادرات کاالها و خدمات دانش -17

بني ان، ه دايت    هاي دانش گذاري خارجي در طرح المللي و توسعه سرمايه و ارتباطات بين آوري فنلم و توسعه ديپلماسي ع -18

به وي ژه در جه ان اس الم ب ا      آوري فنالمللي علم و  هاي بين هاي انساني و مالي ايرانيان خارج از کشور و توسعه شبکه سرمايه

 ربط هاي ذي هماهنگي و همکاري دستگاه

ه اي نوظه ور ب ا هم اهنگي و      آوري ف ن به ويژه شناسايي و کسب  آوري فنمنظور توسعه  هالمللي ب بين هاي رصد فرصت -19

 ربط هاي ذي همکاري دستگاه

 ربط هاي ذي ها در کشور با همکاري و هماهنگي دستگاه آوري فنتوسعه فرآيندهاي شناسايي، جذب و انتقال و انتشار  -20
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ب ا  شود.  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي در صنعت برق يا صنعت نرماز آنجا که اين نهاد به طور مستقيم 

ب ا توج ه ب ه وظ ايف     گذار را بر عه ده دارد.   ، اين نهاد نقش سياست20و  19، 14، 3، 2، 1توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

، 15، 13، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4ف مندرج در بندهاي با توجه به وظايگر را بر عهده دارد.  ، اين نهاد نقش تنظيم11مندرج در بند 

 گر را بر عهده دارد.   ، اين نهاد نقش تسهيل18و  17، 16

 اطالعات و ارتباطات آوري فنستاد توسعه  -3-1-11

است. طبق اظه ارات دبي ر    جمهور رئيس آوري فنمعاونت علمي و اطالعات و ارتباطات نهادي وابسته به  آوري فنستاد توسعه 

 :[20] ، وظايف اين ستاد عبارتند از28/3/1391د در تاريخ اين ستا

  اطالعات و ارتباطات کشور آوري فنتوسعه  يها تياولو نييها و تع استيس نيدوت -1

  1ورانه حوزه فاواآ کالن و فن يها تيتوسعه فعال يبسترساز -2

 سازي نتايج تحقيقات حوزه فاوا کاربردي کردن و تجاري -3

 هاي حوزه فاوا هاي پيشنهادي کالن و ملي در چارچوب برنامه ب طرحبررسي و تصوي -4

 هاي کالن و ملي مصوب در ستاد ظارت بر اجراي طرحن -5

 ک ار  راه ارائ ه  و نظ ر  تب ادل  و بح ث  ها و مراکز تحقيقاتي کشور با ه دف  دانشگاه کارشناسي موجود هاي شناسايي ظرفيت -6

 گير کشور هاي اجرايي و دولت و نهادهاي تصميم اهدستگ به فاوا حوزه اساسي مسائل پيرامون

اطالعات و ارتباطات و  آوري فن، اقتصادي و فرهنگي در زمينه آوري فنها و نهادهاي علمي،  يجاد هماهنگي ميان فعاليتا -7

 ورانهآ هاي کالن و فن همکاري جهت تسريع در انجام طرح

 ها و نهادهاي دولتي و خصوصي ط ساير دستگاههاي حوزه فاوا توس همکاري در پيشبرد اجراي طرح -8
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شود. با توجه به وظايف  افزار حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرم

، اي ن  8 و 3، 2گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بن دهاي   ، اين نهاد نقش سياست5و  4، 1مندرج در بندهاي 

 گر را بر عهده دارد.   نهاد نقش تسهيل

 سازي انرژي و محيط زيست ستاد بهينه -3-1-12

هاي اين نه اد   است. مأموريت جمهور رئيس آوري فنمعاونت علمي و سازي انرژي و محيط زيست نهادي وابسته به  ستاد بهينه

 :[20] عبارتند از

 ستيز طيو مح يانرژ يساز نهيبه نهيدر زم ينظام نوآور يده سامان -1

و  ئ ي اجرا يه ا  دس تگاه  ي( و تقاضا )کاربرد( ب ا هم اهنگ  آوري فنعرضه )دانش(، واسط ) يها تقويت ارتباط ميان طرف -1-1

 نفع ذي يو خصوص يعموم يها بخش

 طرف عرضه يها تيفعال يو متخصصان به منظور اجرا يها، مراکز پژوهش شبکه دانشگاه جاديا يبرا يبسترساز -1-2

 يتوسعه پايدار کشور و در سطوح مل يزيست در راستا  و محيط يانرژ يساز بهينه آوري فنو  يالزامات دانش فن ييابارز -1-3

 يو استان

  و مح يط  يانرژ يساز در زمينه بهينه يو محل ياستان ،يدر سطوح مل يو تحليل يفن ،ينوآور ،يهاي علم توسعه ظرفيت -1-4

 زيست

زيست بر اس اس اس ناد     و محيط يانرژ يساز کارآمد بهينه يها آوري فنراه توسعه   و نقشه يسند مل يتدوين يا بازنگر -1-5

دان ش و   يه ا  آن از طري ق ش بکه   يو نظارت بر اج را  يکشور و طرح جامع انرژ يجامع علم  مرتبط از جمله نقشه يباالدست

 و محيط زيست يدر بخش انرژ يوصو خص يعموم يها و بخش ياجراي يها دستگاه ي( با همکارانيبن )دانش آوري فن

 يزيس ت ب ا همک ار     و مح يط  يان رژ  يس از  بهين ه  يکارآمد ب را  يها آوري فنتوسعه  يبند ها و اولويت تعيين شاخص -1-6

 يو خصوص يعموم يها و بخش ياجراي يها دستگاه

در چارچوب  يکارآمد انرژ آوري فنتوسعه  يبرا يساختريتعامالت، ارتباطات و ز ،يقاتيتحق ،يآموزش يها خالء ييشناسا -1-7

 شده در اين رابطه برنامه تدوين يستاد و نظارت بر اجرا تيمامور
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کارآمد و نوين و کمک ب ه تکمي ل    يها آوري فنو  يدانش فن ده،يجذب و توسعه ا يها زميمکان جاديا يبرا يبسترساز -1-8

 زنجيره عرضه و تقاضا

 يفکر تينوين و صيانت از مالک آوري فنو توسعه  ينوآور يکمک به کاهش مخاطرات اقتصاد -1-9

 ستيز طيو مح يانرژ يساز نهيهاي نوين در حوزه به آوري فنهاي موفق  رساني و ارائه تجربه اطالع -1-10

گيري مرحله نفوذ  محيطي در مرحله ورود به بازار و شکل هاي کارآمد و زيست آوري فنجهت آزمون کارکرد  يبسترساز -1-11

 آوري فن

 ستيز طيو مح يانرژ يساز نهيبه جياز توسعه و ترو تيحما -2

رف ع موان ع ب ا     يکاره ا  و مح يط زيس ت و ت دوين راه    يانرژ يساز بهينه يها آوري فنموانع در راه گسترش  يشناساي -2-1

 و محيط زيست يانرژ يساز نفع در امر بهينه و ذي ياجراي يها دستگاه يهماهنگ

 طيو مح   يمرتبط با حوزه انرژ يفرابخش ينهادها گريکشور و د يانرژ يعال يشورا رخانهيدب با يو فن يعلم يهمکار -2-2

 ستيز

 و محيط زيست يانرژ يساز بهينه يو دانش فن آوري فن ،يخدمات انرژ يبازار رقابت يگير حمايت از شکل -2-3

  ستيز طيو مح يانرژ يساز نهيحوزه به يعرضه و تقاضا يها استيس يکمک به هماهنگ -2-4

 ني  ا نهيبه صيو تالش در جهت جذب و تخص يالملل نيمنابع ب ييها در شناسا نفعان و شبکه از ذي تيو حما يهماهنگ -2-5

 يدر راس تا  يو جه ان  يزيست در ابعاد مل  و محيط يانرژ يساز بهينه يبرا يالملل بين يها مشارکت در تالش نيمنابع و همچن

 ستاد تيمامور

 يگ ذار  هيو س رما  يم ال  يه ا  زمياز منابع و مک ان  يمند در بهره ستيز طيو مح يانرژ يساز نهيبه يها از شبکه تيحما -2-6

 رفع موانع مربوطه يمناسب و تالش برا

 يبه اطالعات انرژ يتوليدکننده آمار و اطالعات و تسهيل دسترس ينهادها يبا همکار يشبکه اطالعات انرژ جاديا -2-7

بخش  يو خصوص يعموم يها و بخش ياجراي يها دستگاه يو توسعه مديريت دانش با همکار يساز کمک به نهادينه -2-8

 يانرژ

 ها و دانشگاه انيبن و دانش يهاي خدمات انرژ شرکت يها از شبکه تيحما -3
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نياز  هاي مرجع مورد زيست و آزمايشگاه  و محيط يانرژ يساز کارآمد و نوين بهينه آوري فنتوسعه  يها حمايت از شبکه -3-1

 آوري فناستاندارد  ءو ارتقا يو کمک به توسعه استاندارد بوم

 يو پژوهش يبنيان، مراکز دانشگاه دانش ،ينهاد خدمات انرژ مردم يها و نهادها کمک به توسعه شبکه شرکت -3-2

جريان دانش و  ياه و محيط زيست از طريق شبکه يانرژ يساز کارآمد بهينه آوري فننقشه راه توسعه  ينظارت بر اجرا -3-3

 يدر بخش انرژ يو خصوص يعموم يها و بخش ياجراي يها دستگاه يبا همکار آوري فن

 يو جهان يو محيط زيست در ابعاد مل يانرژ يساز بهينه يورمحور براآ فن يالملل بين يها مشارکت در تالش -4

 و محيط زيست يانرژ يساز در حوزه بهينه يالملل بين يو فن يعلم يها توسعه همکاري -4-1

 هاي دانش بنيان شرکت يالملل ورانه بينآ فن يها حمايت از همکاري -4-2

و  يان رژ  يس از  بهين ه  يالملل   ب ين  يها ها در پروژه و دانشگاه يبنيان، مراکز پژوهش هاي دانش تسهيل مشارکت شرکت -4-3

 محيط زيست 

 و محيط زيست يانرژ يساز وين بهينهن يها آوري فنمرتبط با  يالملل حمايت از ثبت اختراع بين -4-4

و محيط زيس ت در س طح    يانرژ يساز بنيان فعال در زمينه بهينه هاي دانش ورانه شرکتآ تسهيل عرضه محصوالت فن -4-5

 يالملل بين

آن المللي  هاي ستاد و تبعات بين المللي براي حمايت از اولويت هاي جذب تسهيالت بين رساني فرصت شناسايي و اطالع -4-6

 ستيز طيو مح يدر حوزه انرژ

شود. ب ا توج ه ب ه وظ ايف      از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند  ، اين نهاد نقش سياست3-3و  1-2، 7-1، 6-1، 3-1مندرج در بندهاي 

 ،1-1 ب   ا توج   ه ب   ه وظ   ايف من   درج در بن   دهاي     گ   ر را ب   ر عه   ده دارد.  تنظ   يماد نق   ش ، اي   ن نه    1-5

اين نهاد نقش  ،6-4و  4-5، 4-4، 4-3، 4-2، 4-1، 3-2، 3-1، 2-8، 2-6، 2-5، 2-4، 2-3، 1-11، 1-9، 1-8، 1-4، 1-2

   گر را بر عهده دارد.  تسهيل

 هاي نو انرژي آوري فنستاد توسعه  -3-1-13
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با اهداف فعال کردن است،  جمهور رئيس آوري فنمعاونت علمي و هاي نو، که نهادي وابسته به  انرژي آوري فنستاد توسعه 

ه ا، تعي ين    سازي و ايجاد امکان نق د و ارزي ابي فعالي ت    کليه منابع موجود انساني و مالي کشور، پرهيز از موازي کاري، شفاف

ترين حلقه زنجير ن وآوري در زمين ه    صل از تحقيقات به عنوان مهمسازي نتايج حا هاي موجود در کشور و نهايتاً تجاري ظرفيت

 .[20] هاي نو و تجديدپذير تأسيس شده است انرژي

ف يشود. ب ا توج ه ب ه وظ ا     از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

در ن س تاد  يا به کارفرمايي که يمختلف يصنعت يها ن، با توجه به پروژهيگر را بر عهده دارد. همچن ن نهاد نقش تسهيليفوق، ا

  کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد.  حال انجام است، اين نهاد نقش ارائه

   جمهور يسئر ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه -3-1-14

وين و جامع و در چهارچوب قوانين و مق ررات  با برخورداري از تشکيالتي ن جمهور رئيس ريزي و نظارت راهبردي معاونت برنامه

 :[21] از ندترين آنها عبارت ف متعددي بوده که عمدهيدار وظا عهده

  :ريزي برنامه -1

 بيني منابع کشور به منظور تهيه برنامه و بودجه. هاي اقتصادي و اجتماعي و پيش انجام مطالعات و بررسي الف(

 جانبه در کشور. و بلندمدت به منظور نيل به توسعه پايدار و همهمدت  هاي ميان تهيه و تنظيم برنامهب( 

 :ريزي بودجه -2

 هاي مربوط به بودجه کل کشور به شوراي اقتصاد. ها و سياست مشي پيشنهاد خط الف(

 ربط. هاي ذي همکاري دستگاه تهيه و تنظيم بودجه ساالنه کشور با ب(

 :نظارت و ارزيابي -3

 هاي توسعه و پيشرفت ساالنه آنها. اي برنامهنظارت مستمر بر اجر الف(

 هاي اجرايي کشور. يي و عملکرد دستگاهآنظارت و ارزيابي کار ب(

 هاي عمراني کشور. نظارت و ارزيابي طرح ج(

 :امور فني -4
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 ها. هاي عمراني کشور از طريق تدوين ضوابط فني و اجرايي طرح استقرار نظام فني و اجرايي طرح الف(

اجرا و نظارت بر اجراي ض وابط مرب وط ب ه     ،تدوين ،يابي عملکرد عوامل فني و اجرايي از طريق تهيه دهي و ارزش سازمان ب(

 هاي عمراني. ارجاع کار به واحدهاي تهيه و اجراکننده طرح تشخيص صالحيت فني و

 :امور انفورماتيک -5

 نامه مربوط و پيگيري و اجراي مصوبات شورا. ينئاساس آ برگزاري و اداره جلسات شوراي عالي انفورماتيک کشور بر الف(

 هاي کامپيوتري. بندي شرکت سازي مراکز فعاليت کامپيوتري و احراز صالحيت و طبقه نامه و ضوابط براي سالم ينئتهيه آ ب(

 هاي کامپيوتري. هماهنگي و نظارت بر امور شرکت ج(

 صدور مجوز براي واردات تجهيزات کامپيوتري. د(

شود. ب ا   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي ه اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرماز آنجا ک

گذار را بر عهده دارد. ب ا توج ه ب ه وظ ايف      ، اين نهاد نقش سياستالف-2ب و -1الف، -1توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

 گر را بر عهده دارد.   ، اين نهاد نقش تنظيمب-5الف و -4 يهامندرج در بند

 شوراي عالي انفورماتيک کشور -3-1-15

 جمه ور اس ت، عبارتن د از    ريزي و نظارت راهبردي رئ يس  وظايف شوراي عالي انفورماتيک کشور، که وابسته به معاونت برنامه

[22]: 

و  يمنابع م ال  تالفا از رييکشور و جلوگ وترييهاي کامپ سازي مراکز و نظام الزم جهت سالم هاي استيس نييو تع يبررس -1

 .وترييکامپ زاتيو تجه يانسان رويين

 کشور. کيانفورمات ينظام کل نييمداوم به منظور تع يبررس -2

مطل وب   نظ ام  ب ه  ليبه منظور رفع مشکالت و تحول وضع موجود در جهت ن وترييکامپ هاي استيو س يمش خط نييتع -3

 کشور. وترييکامپ

 کشور. کيانفورمات هاي تيها و فعال طرح دييو تأ يبررس -4
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 مؤسس ات  کش ور ب ا همک اري و مش ارکت     کيامور انفورمات ازيمورد ن يانسان رويين نيتأم هاي استيو شناخت س يبررس -5

 .ربط يهاي ذ ارگان ريسا و وتري،يکامپ ،يآموزش

 و زارگ ران اف نيت أم  ن ه يدر جه ت خودکفاس ازي کش ور در زم    يپژوهش   ه اي  تي  س ازي فعال  و هماهن گ  گذاري استيس -6

 .يو صنعت يو پژوهش يهمکاري مؤسسات علم با ازيهاي مورد ن دستورگان

و  ري  و تعم يدکي   قطعات نيتأم يچگونگ نهيدر زم ژهيبه و وترييهاي کامپ ها و سازمان و نظارت بر امور شرکت يهماهنگ -7

 .وترييکامپ زاتينگهداري تجه

 کشور. کينفورماتالزم براي وحدت امور آمار و ا هاي يانجام بررس -8

شود. با توجه به وظايف  محسوب مي يافزار حضور دارد، جزء محيط درون از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت نرم

، اين نهاد نقش 4 گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند ، اين نهاد نقش سياست6و  3، 2، 1مندرج در بندهاي 

 عهده دارد.  گر را بر  تنظيم

 جمهور رئيسو نوآوري  آوري فنهاي  مرکز همکاري -3-1-16

ه اي   ب ا ه دف ارائ ه مش اوره علم ي و ص نعتي ب ه مجموع ه دس تگاه          جمه ور  رئيسو نوآوري  آوري فنهاي  مرکز همکاري

لي ت  ه اي ن وين مش غول ب ه فعا     آوري ف ن المللي در زمينه  هاي بين کمک به توسعه همکاري و گذاري و اجرايي کشور سياست

توسعه به زندگي انساني،  ءدر رشد اقتصادي و ايجاد تحول در تامين معاش و ارتقا آوري فنبا توجه به تاثير اين مرکز . باشد مي

 هاي زي ر محور شاملمرکز اين هاي   فعاليت مجموعه نمايد. بنيان کمک مي هاي نوين در راستاي توسعه اقتصاد دانش آوري فن

 :[23] است

 هاي نوين آوري فنهاي مرتبط با  ر بين دستگاهتوافق جمعي د -1

  نينو يها آوري فنملي توسعه  گذاري  در سياست مشارکت  -2

   آوري فنهاي مرتبط با  ايجاد تشکل -3

 يند توسعه نوآوري و اثربخشي آن آبهبود فر -4

 المللي  هاي بين کمک به ايجاد همکاري -5
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 هورانآ سازي و صادرات محصوالت فن تجاري -6

شود. با توجه  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

، اين 6و  5، 4، 3 يگذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندها ، اين نهاد نقش سياست2به وظايف مندرج در بند 

 عهده دارد.گر را بر  نهاد نقش تسهيل

 سازمان پدافند غيرعامل کشور -3-1-17

هاي کشور، حفاظت   پذيري زيرساخت حفظ و پايدارسازي و کاهش آسيبرسالت سازمان پدافند غيرعامل کشور عبارت است از 

 :[24] هاي اين سازمان عبارتند از خارجي. مأموريت ها در برابر تهديدات  از مردم، استمرار خدمات ضروري دستگاه

حس اس و مه م کش ور در براب ر تهدي دات       يها پذيري زيرساخت کاهش آسيب و ياتيح يها  ساختريز يسازريناپذ بيآس -1

 دشمن.

 .ديدر برابر تهد يافزايش ضريب امنيت ملي و قدرت بازدارندگي ملي و ارتقاء آستانه تحمل مل -2

 بحران. تيريافند غيرعامل و مدارتقاء عزم ملي، باور و فرهنگ عمومي و سازماني در خصوص رعايت اصول پد -3

هاي مناسب و  آوري فنگيري از  کشور و بهره رعامليپدافند غ يدانش بوم تيريو توسعه و بهبود نظام مد يتوليد دانش بوم -4

 در خصوص دفاع غيرعامل. يپژوه ندهيروزآمد و آ

و  کي  تجارت الکترون ،انهيرا ي،مجاز يفضا و ربيبر سا دينرم با تاک داتيها در ارتباط با تهد  ساختريز يريپذ بيکاهش آس -5

 غيره .

1نامتعارف ) داتيجامعه در برابر تهد يساز آماده -6
NBC.) 

 .رعامليآحاد مردم با اقدامات پدافند غ يحفاظت برا و يمنيا جاديا -7

 جنگ. طيدر شرا يها کشور، استان، شهر و دستگاه يتداوم خدمات ضرور -8

 ....( انتقال و )جستجو، امداد، نجات، درمان، ها  ها، دستگاه  ها، استان صحنه حادثه )جنگ( در شهر بحران تيريمد اداره و -9

                                                 

1
 Nuclear, Biological, and Chemical 
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جنگ و ارائه الگوي جامع ه   طيدر شرا ياري و مردم يرنظاميدفاع غ يها  مردم  با روش يريکارگ هو ب  يده اداره و سازمان -10

 آماده.

 کشور در دست مطالعه. يو استان يمل يها در بستر طرح عاملريو پدافند غ يمالحظات فن يساز نهينهاد -11

 ي.مادگآکسب حداکثر  يمانور برا و نيآحاد مردم و تمر يموزش عمومآ -12

اي ن  ش ود.   افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

با ص نعت ب رق و    1)که به عنوان مثال بند  اد در حوزه پدافند غيرعامل، براي انجام وظايف يادشدهترين نه نهاد به عنوان عالي

کند و براي اج راي اي ن    هاي مشخصي را تدوين و مقررات معيني را تصويب مي ، سياستافزار مرتبط است( با صنعت نرم 5بند 

 ،گ ذار  سياست هاي اين نهاد نقشکند. در نتيجه،  ند حمايت ميکن هايي که در اين زمينه فعاليت مي ها معموالً از شرکت سياست

 گر را بر عهده دارد. تسهيل وگر  تنظيم

 سازمان ملي استاندارد ايران -3-1-18

 :[25] عبارتند از استاندارد يسازمان مل فيوظا

 در کشور فهيوظ نيا ي( به عنوان تنها مرجع رسمي)رسم يمل يو نشر استانداردها نيتدو -1

و  دي  تول يه ا  کم ک ب ه بهب ود روش    ،يداخل   ديتول يکاالها تيفياستاندارد، باال بردن ک نيبه منظور تدو قاتيقانجام تح -2

 عيصنا ييکارآ

 يمل ياستانداردها جيترو -3

 ياجبار ياستانداردها ينظارت بر اجرا -4

مرغوب به منظور فراهم نم ودن  نا ياز صدور کاالها يريو جلوگ يمشمول استاندارد اجبار يصادرات يکاالها يفيکنترل ک -5

 يالملل نيب يو حفظ بازارها يمشابه خارج يامکانات رقابت با کاالها

و  يکنن دگان داخل   ديکنن دگان و تول  از مصرف تيبه منظور حما يمشمول استاندارد اجبار يواردات يکاالها تيفيک کنترل -6

 خارجي نامرغوب ياز ورود کاالها يريجلوگ

 سنجش ليکردن وسا برهيدر کشور و کال ها اسيمق( به عنوان سيستم رسمي اوزان و SI) کاهاي يلمللا نيب ستميس جيترو -7
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 الزم يها نامهيو صدور گواه يا سهيمربوط، اعالم مشخصات و اظهارنظر مقا ينمونه کاال با استانداردها قيو تطب شيآزما -8

شود. با توجه  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي ماز آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نر

، 6و  5، 2گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  ، اين نهاد نقش تنظيم8و  2، 1 يهابه وظايف مندرج در بند

 گر را بر عهده دارد. اين نهاد نقش تسهيل

 سازمان حفاظت محيط زيست -3-1-19

 :[26] حفاظت محيط زيست عبارتند از سازمان ياساس فيوظا

 ستيز طياثرات سوء گذشته در مح ميکشور و ترم يعيطب يها ستميحفاظت از اکوس -1

 ستيز طيمح يو آلودگ بيو ممانعت از تخر يريشگيپ -2

 ستيز طيمعقول و مستمر از منابع مح يور در جهت بهره طيقابل تحمل مح تيظرف يابيارز -3

 ستيز طياز منابع مح يبردار هنظارت مستمر بر بهر -4

 طيقابل تحمل مح تياز ظرف شيب يها يشامل آلودگ ستيز طيمح يبحران يها نهيبرخورد فعال با زم -5

 :ريز يها نهيدر زم يحصول شناسائ اي يابيبه منظور دست قيمطالعه و تحق ،يبررس -6

و ص دا و   ، س ر يائيميش يها، کودها کش اد زائد، آفتآب، هوا، خاک، مو نهيدر زم ستيز طيکننده و مخرب مح عوامل آلوده - 

 آنها رينظا

 و يکش اورز  يه ا  س دها، مجتم ع   ه ا،  روگ اه ين ،يصنعت يو توسعه کشور مانند واحدها يعمران يها دهياستقرار پد يچگونگ -

 آن ريو نظا يانسان يها گاه و سکونت يعمران

 طيسازگار با مح ياستفاده از تکنولوژ -

 حدود آنها نييباشند و تع يم کيخاص و منحصر به فرد اکولوژ يها يژگيو يراکه دا يمناطق -

 يپراکندگ نييو تع کيآنها و روابط اکولوژ يها گاه ستيو ز يو جانور ياهيبا ارزش خاص و نادر در حال انقراض گ يها گونه -

 آنها

 يالملل نيب يارهمجوار و همک يکشورها يبا استفاده از همکار يا منطقه يطيمح ستيمسائل ز -
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 :ريز يها نهيدر زم يطيمح ستيز يضوابط و استانداردها نيو تدو هيته -7

ها و  رودخانه ريمس بيو تخر رييکننده آب و تغ منابع و عوامل آلوده يبند ها، طبقه کننده هيآزاد، حد مجاز تخل يهوا شامل هوا -

 اهايها و در اچهيدر کياکولوژ يها و دگرگون انهدام تاالب

 خاک ندهيکننده و فرسا منابع خاک شامل آلوده -

 يو نوع يزمان  ،يضوابط مکان نييسروصدا شامل حد مجاز و تع -

، يمع دن  ،يش هر  ،يجام د از من ابع روس تائ    م واد زائ د و   افتيو باز ليتبد ايحمل، دفع  ،يآور زائد و جامد شامل جمع مواد -

 در مناطق مختلف کشور رهيو غ يکشاورز

 ،ينوع ،يزمان ،يمکان تيمعدوم نمودن و ممنوع اي، دفع طيدر مح مانده يشامل حد مجاز باق يائيميش يو کودهاها  کش آفت -

 يفيو ک يکم

  ي، فاض  الب انس  اني، س  موم کش  اورزني، فل  زات س  نگيم  واد نفت   يه  ا يآل  ودگ ي،و ج  انوران وحش   ياهي  پوش  ش گ -

 (انيآبز  )آب، رسوب، ييايدر يها طيو ... در مح

عالق ه، ح س    ج اد يا يجامعه برا افراد يطيمح ستيز نشيبه منظور اشاعه و ارتقاء سطح دانش و ب يطيمح ستيز آموزش -8

 يه ا  و رس انه  يو پژوهش   يمراک ز آموزش    يبا همک ار  ستيز طيمردم کشور در حفاظت از مح يو مشارکت عموم تيمسئول

 يالملل نير و در سطح بامکانات داخل کشو هياز کل يريگ و بهره يردولتيغ يها تشکل ،يگروه

 يطيمح ستيز يضوابط و استانداردها ياز کاربرد و کارآئ نانيو نظارت به منظور حصول اطم يابيارز -9

 هي  ب ا توج  يو جانوران وحش ياهيگ يها ها و گونه نمونه شيو نما يو نگهدار يآور به منظور جمع شگاهيموزه و نما جاديا -10

 ها و موزه شگاهيجهت استفاده در نما يجانوران وحش يدرميا و تاکسآنه يقاتيو تحق يآموزش يها جنبه

 ازيمورد ن يانسان يروين تيو ترب نيبه منظور تام يطيمح ستيز يو کاربرد يتوسعه و گسترش مراکز آموزش علم ،جاديا -11

 ربط يمراجع ذ ريو سا يوزارت فرهنگ و آموزش عال يو همکار يکشور با هماهنگ ستيز طيمح

 يساحل يها و تاالب ييايدر يها يو آلودگ ايدر يولوژياکوب يالعه و بررسمط -12

 کشور يکيژنت ريو ذخا يستيتنوع ز ءاجزا يفيو ک يکم تيوضع يابيمطالعه و ارز -13

 يطيمح ستيز ليمسا نهيدر زم يالملل نيو ب ي، مليا منطقه يو پژوهش يقاتيتحق يها ها و پروژه طرح نيتدو -14
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 از توسعه يناش يطيمح ستيز يها نهيو هز يعيمنابع طب ياقتصاد يگذار ارزش -15

  داريبه توسعه پا يابيجهت دست يساز نهيمطالعه و زم -16

شود. با توجه  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

، اي ن نه اد نق ش    7را بر عهده دارد. با توجه به وظايف من درج در بن د   گذار  سياستاد نقش ، اين نه6به وظايف مندرج در بند 

محيطي به علت تأثير مستقيم آنها بر صنعت برق اهميت  ها و مقررات زيست شايان ذکر است سياست را بر عهده دارد.گر  تنظيم

 دارند.

 معاونت برق و انرژي وزارت نيرو -3-1-21

 :[27] انرژي در بخش برق عبارتند از وظايف حاکميتي معاونت برق و

 هاي توسعه در حد حصول اطمينان از تأمين برق مورد نياز ريزي کالن و نظارت بر اجراي طرح گذاري و برنامه سياست -1

هاي الزم براي تنظيم اثرات خارجي صنعت و رعايت حقوق مشترکين و مص الح   تصويب و ابالغ استانداردها و دستورالعمل -2

 محيطي، ايمني و ارائه خدمات به مشترکين هاي فني، زيست و نظارت بر اجراي آنها در زمينهجامعه 

 ها  سازي و هدفمند کردن يارانه کاهش، شفاف -3

 هاي فروش برق  تصويب تعرفه -4

 ارت بر اجراي آنها هاي فعال در بازار برق و نظ هاي ناظر بر روابط شرکت ها و دستورالعمل نامه تهيه و تصويب مقررات و آئين -5

 ايجاد و توسعه رقابت بر آن بخش از امور صنعت برق که امکان رقابت در آنها وجود دارد -6

 گذاري بخش غيردولتي در صنعت برق تشويق و حمايت از سرمايه -7

 تسهيل دسترسي عمومي به آمار و اطالعات صنعت برق -8

هاي مصوب کشور در رابطه با صنعت برق و تأمين هزينه اجراي  ق سياستريزي براي تحق نظارت بر اجراي قوانين و برنامه -9

 هاي غيراقتصادي از ديد بنگاه برق ها و طرح سياست

 و منابع انساني در صنعت برق آوري فنحمايت از توسعه تحقيقات کاربردي ،  -10

 سازي و حمايت از صنايع داخلي ظرفيت -11
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 قررات مرتبطتهيه، تدوين و پيشنهاد قوانين و م -12

 هاي بهبود آن ارزيابي رضايت مشترکين و سياست -13

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

، اي ن نه اد نق ش    12و  5، 4، 2گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظ ايف من درج در بن دهاي     ، اين نهاد نقش سياست1در بند 

 کننده را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش تسهيل11و  10، 7، 6گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  تنظيم

 معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو -3-1-21

 :[27] وظايف حاکميتي معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو عبارتند از

 ريزي جامع منابع انساني صنعت آب و برق رنامهب -1

 ها و راهبري منابع انساني تدوين سياست -2

 هاي افزايش انگيزش و کارآمدي منابع انساني مطالعه و بررسي و تنظيم سياست -3

 هاي انساني در سازمان بررسي و تدوين راهکارهاي استقرار ارزش -4

 مديريت و ارائه الگوي مناسب مديريتي دهي امر ريزي و سامان مطالعات، برنامه -5

 راهبري تحول اداري صنعت آب و برق و ارتقاء سالمت اداري -6

 هاي کارآمد در وزارت نيرو ها و روش مطالعات، تدوين، اصالح و استقرار ساختار سازماني، سيستم -7

 وري صنعت آب و برق هاي ارتقاء کيفيت و بهبود بهره تدوين و ارائه طرح -8

 هاي آموزش و تحقيقات صنعت آب و برق دوين سياستت -9

 ساماندهي ارتباطات با مراکز آموزشي و پژوهشي درون و برون صنعت آب و برق -10

 آوري فنها و استراتژي توسعه  تدوين سياست -11

 تدوين و استقرار نظام راهبري و توسعه آموزش -12

 صنعت آب و برقهاي تخصصي مورد نياز  هاي آموزش راهبري برنامه -13

 هاي امناء مراکز آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق هدايت هيأت -14
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 هاي نوين اطالعاتي مورد نياز صنعت آب و برق آوري فنمطالعه و بررسي مستمر  -15

 هنگام در صنعت آب و برق تدوين نظام ارتباطات به -16

 تدوين و استقرار نظام آماري و اطالعاتي در وزارت نيرو -17

 مديريت و راهبري اطالعات علمي، اسناد و کتابخانه -18

 روزرساني آن ايجاد بانک اطالعاتي صنعت و به -19

 هاي مکانيزه جهت ارائه خدمات به مشترکين صنعت آب و برق مطالعه و ارائه سيستم -20

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

، اين نهاد نق ش  16 با توجه به وظايف مندرج در بندگذار را بر عهده دارد.  ، اين نهاد نقش سياست15و  11، 10، 9 يهادر بند

 کننده را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش تسهيل13و  12گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  تنظيم

 وزارت نيرو ريزي و امور اقتصادي برنامهنت معاو -3-1-22

 :[27] وزارت نيرو عبارتند از ريزي و امور اقتصادي برنامه معاونتوظايف حاکميتي 

 جانبه شرايط محيطي و جهاني صنعت آب و برق نگري همه مطالعات و آينده -1

 تدوين برنامه دوربرد و راهبردي وزارت نيرو -2

 هاي مختلف صنعت آب و برق مدت بخش دت و ميانم هاي کوتاه تلفيق برنامه -3

 تلفيق، تدوين و ارائه اليحه بودجه وزارت نيرو -4

 ، مستمر و مؤثر بر اجراي برنامهقينظارت دق  -5

 گزارش عملکرد برنامه نيو تدو هيته -6

 گذاري غيردولتي و خارجي هاي تشويقي و حمايت از بخش خصوصي و سرمايه تدوين سياست -7

 سازي صنعت قانون اساسي و خصوصي 44ريزي جهت اجراي اصل  مهبرنا -8

 هاي داخلي صنعت آب و برق مطالعات و بررسي ظرفيت -9

 هاي توسعه کارآفريني در وزارت نيرو تدوين سياست -10
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 هاي تابعه انجام امور مربوط به دبيرخانه مجامع عمومي شرکت -11

 برق نظارت بر قراردادهاي مرتبط با صنعت آب و -12

 مطالعات و بررسي اقتصاد کالن صنعت آب و برق -13

 المللي مرتبط با وزارت نيرو مطالعات و بررسي بازار بين -14

 ها و روابط اقتصاد خارجي وزارت نيرو تنظيم سياست -15

 هاي تشويقي و حمايتي از صادرکنندگان مرتبط با صنعت آب و برق تدوين سياست -16

 بري بازار آب و برقهاي راه تدوين سياست -17

 تنظيم مقررات مربوط به بازار آب و برق -18

 هاي توسعه رقابت در بازارهاي آب و برق تدوين و استقرار سياست -19

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج  ، اين نهاد نقش سياست19و  17، 16، 15، 14، 10، 9 ،8، 7، 3، 2، 1 يدر بندها

 گر را بر عهده دارد.  ، اين نهاد نقش تنظيم18در بند 

 شرکت توانير -3-1-23

 :[28] وظايف اصلي اين شرکت عبارتند از

  آن  و ارائه  برق  صنعت  مدت و ميان  بلندمدت هاي  ها و برنامه راهبردها و سياست  در زمينه  الزم  پيشنهادهاي  و تدوين  بررسي -1

 نيرو  وزارت  به

 نيرو   وزارت  ها و مصوبات ها، برنامه سياست  اجراي -2

 اخذ مجوز   نيرو جهت  وزارت  به  آن  و ارائه  برق  و توزيع  توليد، انتقال  تأسيسات  توسعه  براي  الزم  هاي طرح  تهيه -3

 برق  صنعت  و توزيع  توليد و انتقال  در تأسيسات  گذاري مايهسر -4

  س ازي  و بهين ه   توس عه   ه اي  ط رح   موق ع  و ب ه   صحيح  از اجراي  اطمينان  منظور حصول  به  الزم  اتخاذ تدابير و راهکارهاي -5

 تأسيسات
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  توس عه   ب راي   الزم  ايجاد س ازوکارهاي   چنينو هم  زيرمجموعه  هاي شرکت  از طريق  برق  سراسري  شبکه  و پايش  راهبري -6

 برق  بازار و بورس  عمليات  ها و انجام ايجاد سيستم از جمله   برق  در امر توليد، خريد و فروش  رقابت

 نيرو  وزارت  به  برق  هاي و پيشنهاد تعرفه  تدوين -7

 زيرمجموعه  هاي شرکت  کشور از طريق  و خارج  در داخل  برق  عمده  خريد و فروش -8

و   انشعاب  فروش  و پيش  داخلي  و مشارکت  قرضه  اوراق  ، عرضه و خارجي  داخلي  از منابع  مالي  و تسهيالت  وام  اخذ هرگونه -9

 ذيربط  قانوني  با اخذ مجوز از مراجع  منابع مالي  تأمين  هاي و ساير روش  برق  انرژي

  من ابع   و گردش  تسهيالت  برقراري  از طريق  منابع  از اين  بهينه  و استفاده  برق  صنعت  مالي  منابع  و تأمين  ، توسعه مديريت -10

 زيرمجموعه  هاي و شرکت  شرکت  مابين في  مالي

  ت رويج   نيرو و همچن ين   وزارت  از طرف  نمايندگي  به  برق  از انرژي  استفاده  در نحوه  منظور نظارت  به  الزم  عمليات  انجام -11

 غيرضروري  مصارف  و کاهش  مصرف سازي  منظور بهينه  به  مصرف  مديريت  فرهنگ

  تجهيزات  کاال و ساخت  تأمين  رساني و اطالع  فني  دانش  ، انتقال آوري فن  توسعه  براي  الزم  و ساير اقدامات  ، مطالعه بررسي -12

 کشور  برق  مورد نياز صنعت

  ه اي  از برنامه  و پشتيباني  برق  مرتبط با صنعت  تخصصي  هاي در زمينه  و پژوهشي  آموزشي  هاي عاليتف  از توسعه  حمايت -13

 کشور  برق  مورد نياز صنعت  متخصصان  تربيت

  عتص ن   وري و به ره   مؤثر در بهبود مديريت  و ساير عوامل  انساني  منابع  و توسعه  علمي  هاي و فعاليت  از تحقيقات  حمايت -14

 کشور  برق

  آنه ا در جه ت    و هم اهنگي   و ه دايت   زيرمجموع ه   ه اي  ش رکت   ب ين   اي و برنام ه   ، فن ي  تجاري  و هماهنگي  مديريت -15

 نيرو و دولت  وزارت  از طرف  شده  تعيين  هاي سياست

 الزم  هاي رسيوحساب  بازرسي  و انجام  زيرمجموعه  هاي شرکت  مالي  و نظام  بر امور مديريت  نظارت -16

  و تأسيس ات   از امکان ات   بهين ه   ام ور و اس تفاده    اجراي  حسن  براي  الزم  هاي و استانداردها و دستورالعمل  مقررات  تدوين -17

 نيرو  وزارت  نمايندگي  آنها به  بر اجراي  منظور نظارت  به  الزم  عمليات  نجاما  نيرو و همچنين  وزارت  آنها به  و ارائه  برق  صنعت

 از دولت  برق  صنعت  عمومي  هاي درخواست  پيشنهاد و پيگيري -18
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  ديگ ر ک ه    ه اي  و ش رکت   در مؤسس ات  ، مشارکت  شرکت  ، تشکيل گذاري ، سرمايه ، معامالت مالي  عمليات  هرگونه  انجام -19

 مربوط مقررات   باشد، با رعايت  شرکت  ط با موضوعمرتب

 مرتبط باشد  شرکت  با هدف  که  فعاليت  هرگونه  به  مبادرت -20

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

، اين نهاد نقش 17و  7 يهاگذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند ت، اين نهاد نقش سياس12و  3، 1 يدر بندها

با توجه به  کننده را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش تسهيل14و  6گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  تنظيم

را بر عهده دارد. با توجه به وظ ايف   يو پژوهش يمات آموزشکننده خد ، اين نهاد نقش ارائه14و  13وظايف مندرج در بندهاي 

 را بر عهده دارد. يکننده خدمات صنعت ، اين نهاد نقش ارائه8و  6، 5، 4مندرج در بندهاي 

 سازمان توسعه برق ايران -3-1-24

 :[29] سازمان توسعه برق ايران عبارتند از وظايف اصلي

 ليد برق.ها و افزايش ظرفيت تو احداث و توسعه نيروگاه -1

 هاي انتقال برق. و پست سازي خطوط هاي ملي احداث، توسعه و بهينه ها و پروژه طرح ياجرا -2

 هاي مخابراتي برق. احداث و توسعه مراکز ديسپاچينگ و شبکه -3

 گ ذاري،  هاي مختل ف س رمايه   اساس روش بر ارائه خدمات مديريت پروژه در زمينه احداث و توسعه تاسيسات صنعت برق، -4

 حقيقي و حقوقي. توسط اشخاص غيردولتي اعم از

 اي. هاي برق منطقه هاي مورد درخواست شرکت ها و پروژه طرح ياجرا -5

ارائه آن به شرکت مادرتخصص ي ت وانير و اعم ال     هاي اجرايي متناسب با نيازهاي صنعت برق کشور و تدوين و تهيه طرح -6

 ها. گونه طرح نظارت در اجراي اين

و منابع سوخت در کشور و ارائ ه آن ب ه ش رکت     اساس شرايط اقليمي ها بر سنجي در احداث نيروگاه طالعات امکانانجام م -7

 توانير.

 ارتباط. اي در اين مشارکت در تهيه استانداردهاي برق و ارائه خدمات مشاوره -8
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اي و س اخت و   ک اري، مش اوره   پيمانهاي  ظرفيت هاي شرکت مادرتخصصي توانير در زمينه حمايت و تقويت اجراي برنامه -9

توليد و انتقال برق  مناسب آوري فنانتقال و همچنين انجام مطالعات الزم براي انتخاب  يها شبکه ها و توليد تجهيزات نيروگاه

 هاي وزارت نيرو. چارچوب سياست امر توليد و انتقال برق در در کشور و استفاده در

کاران اعم از داخلي و خارجي براي  و پيمان ها و موسسات مرتبط با صنعت برق شرکت همکاري و اشتراک مساعي با ديگر -10

در  آوري ف ن  هاي مطالعاتي، مهندسي، اجرايي و همچنين انتق ال، ج ذب و ارتق اء    در زمينه عرضه يا دريافت خدمات تخصصي

 صنعت برق کشور.

  .براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط باشد صالح،انجام هرگونه عمليات و معامالت که عالوه بر رعايت صرفه و  -11

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

گر را  قش تنظيم، اين نهاد ن8گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند  ، اين نهاد نقش سياست9و  7، 6 يدر بندها

را ب ر عه ده دارد. ب ا     يو پژوهش يکننده خدمات آموزش ، اين نهاد نقش ارائه10بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند 

 را بر عهده دارد. يکننده خدمات صنعت ، اين نهاد نقش ارائه10و  5، 4، 3، 2، 1توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

 )سانا( راناي هاي نو انرژيسازمان  -3-1-25

ه اي   ها و کاهش هزينه بخشي منابع انرژي، توسعه ظرفيت کمک به پايدارسازي و تنوع"مأموريت اين سازمان عبارت است از 

تجديدناپذير کشور از طري ق م ديريت من ابع تجديدپ ذير       زيست و منابع انرژي درازمدت نظام توليد انرژي و صيانت از محيط 

. در "هاي نوين در کشور با تمرکز بر حداکثر سازي مشارکت بخش خصوصي و مصرف انرژيانرژي و مديريت گسترش توليد 

 :[30] دهد هاي زير را انجام مي راستاي انجام اين مأموريت، اين سازمان فعاليت

 هاي نو در کشور شارکت فعال در تدوين طرح ملي انرژي و استراتژي انرژيم -1

 هاي نو در کشور شده براي توليدکنندگان انرژي ار تضمينمشارکت فعال در ايجاد و مديريت باز -2

 هاي نو در کشور سنجي منابع مختلف انرژي تهيه اطلس و امکان -3

ه اي ن و از ي ک ط رف و      ه اي فع ال داخل ي در زمين ه ان رژي      متخصصين و س ازمان   دهي و حمايت از روابط بين شکل -4

 ديگرالمللي از طرف  بين  ها و جوامع متخصصين، سازمان
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هاي ن و   هاي تحقيقاتي و توليدي انرژي المللي و تالش در جهت جذب و تخصيص اين منابع به فعاليت شناسايي منابع بين -5

 در کشور

ه اي ن و ب ه     هاي تحقيقاتي در حوزة ان رژي  هاي نو و تعيين اولويت هاي توسع  تکنولوژي در زمين  انرژي تدوين استراتژي -6

 مربوطه هاي تکنولوژي توسعه قيقاتي و توليدي در جهتمنظور حمايت از مراکز تح

 آوردهاي آن سازي مراکز تحقيقاتي و توليدي کشور از دست هاي نو و آگاه رديابي تحوالت تکنولوژي در حوزه انرژي -7

ها در استفاده و  هاي نو و حمايت از بنگاه هاي مربوط به انرژي کردن بستر الزم براي انتقال، جذب و صدور تکنولوژي  فراهم -8

 ها سازي آن تجاري

 هاي نو در زمين  انرژي  R&Dهاي  ها و قوانين براي حمايت از توليد و فعاليت مشارکت فعال در تدوين معيار -9

 هاي نو سازي و تشويق جامعه به استفاده از انرژي فرهنگ -10

شود. با توجه به وظايف من درج   دروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط

گر را  ، اين نهاد نقش تنظيم9گذار را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند  ، اين نهاد نقش سياست7و  6، 1 يدر بندها

همچنين، با توجه ده دارد. کننده را بر عه ، اين نهاد نقش تسهيل8و  5، 4، 2بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

کننده خ دمات ص نعتي را ب ر     هاي صنعتي مختلفي که به کارفرمايي اين ستاد در حال انجام است، اين نهاد نقش ارائه به پروژه

 عهده دارد.

 )سابا( ايران وري انرژي بهرهسازمان  -3-1-26

، ب ا  ه دف ف وق  به  لين يراو ب است دهيگرد ليتشک يانرژ ي)سابا( با هدف ارتقاء و بهبود کارآئ رانيا يانرژ يور سازمان بهره

 :[31] باشد يم رياقدامات ز  مجاز به ،مربوطه نيقوان مقررات و تيرعا

توسعه، آموزش و   و قيمطالعات، تحق انجام قياز طر ،ياز منابع انرژ نهيبه منظور استفاده کارآمد و به يانرژ تيريتوسعه مد -1

ب ه   يساز تيو ظرف ياقتصاد و ي فن يها تيساخت و اجراء، حما تيريمد ،يرسان اطالع و مشاوره ،يانتشارات، طراح ،يساز آگاه

 .يردولتيغ يها بخش در ژهيو

 شرکت. تيمرتبط با هدف و موضوع فعال يها ها و پروژه طرح تيريمد -2
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 .شرکت و هدف تيها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعال با شرکت يو اشتراک مساع يهمکار -3

 .دينما محول آن تيحوزه فعال انجام آن را به شرکت در ريتوان يکه شرکت مادرتخصص يم امورانجا -4

  باشد.  و مرتبط يضرور شرکت مقاصد يصرفه و صالح، برا تيو معامالت که عالوه بر رعا اتيانجام هرگونه عمل -5

شود. با توجه به وظايف من درج   محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني

را بر عهده دارد. با توجه به وظايف من درج   يو پژوهش يکننده خدمات آموزش ارائه وکننده  تسهيل يها اين نهاد نقش ،1 در بند

 را بر عهده دارد. يکننده خدمات صنعت ، اين نهاد نقش ارائه2و  1در بندهاي 

 شرکت مديريت شبکه برق ايران -3-1-27

 :[32] اصلي اين شرکت عبارتند از وظايف

مين مطمئن ب رق  أبرداري از شبکه توليد و انتقال برق کشور به منظور حفظ پايايي و امنيت شبکه و ت راهبري و پايش بهره -1

 کشور

فراهم ساختن امکان دسترسي به شبکه برق کشور براي متقاضيان اعم از دولتي و غير دولتي به منظ ور خري د، ف روش و     -2

 ابجايي )ترانزيت( برقج

 برقراري شرايط براي خريد و فروش رقابتي برق و ايجاد، اداره و توسعه بازار و بورس برق -3

مين برق، گسترش مشارکت بخش غيردولت ي و توس عه   أاتخاذ تدابير و انجام اقدامات الزم در راستاي حصول اطمينان از ت -4

 هاي وزارت نيرو رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب سياست

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

، اين کارکردهايي نظير تدوين استانداردهاي امنيت و پايايي شبکهگذار را بر عهده دارد. با توجه  ، اين نهاد نقش سياست4در بند 

کنن ده را ب ر عه ده     ، اين نهاد نقش تسهيل4و  3، 2گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  يمنهاد نقش تنظ

کنن ده خ دمات    ، اين نهاد نقش ارائهگيري پارامترهاي ديناميکي به انجام مطالعاتي نظير مطالعات پايداري و اندازهدارد. با توجه 

را ب ر عه ده    يکننده خدمات صنعت ، اين نهاد نقش ارائه1 توجه به وظايف مندرج در بند بارا بر عهده دارد.  يو پژوهش يآموزش

 دارد.
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 اي هاي برق منطقه شرکت -3-1-28

اي )آذربايج ان، اص فهان، ب اختر، ته ران، خراس ان، خوزس تان، زنج ان، س منان، سيس تان و           شرکت برق منطقه 16در ايران 

 :[28] ها عبارتند از هرمزگان، يزد( وجود دارند. وظايف اين شرکتبلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گيالن، مازندران، 

 يئخريد و فروش و مبادله نيروي برق اعم از کلي و جز -1

 آنها برداري از ايجاد و توسعه تأسيسات توليد و انتقال نيروي برق و اداره و بهره -2

 آنها برداري از بهره زه فعاليت خود وايجاد و توسعه شبکه و تأسيسات توزيع نيروي برق در کليه نقاط حو -3

ف روش انش عاب و ان رژي     داخلي و پيش ، عرضه اوراق مشارکت اخذ هرگونه وام و تسهيالت مالي از منابع داخلي و خارجي -4

 از مراجع قانوني هاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز برق و ساير روش

 شود ت گذارده ميبرداري و اداره تأسيساتي که در اختيار شرک بهره -5

تأسيس ات ص نعت ب رق و      نگه داري  ب رداري و  ، به ره  ، اجرايي خريد خدمات از بخش غيردولتي براي انجام امور مطالعاتي -6

 خدمات  سطح ءوري و ارتقا بهره ها، افزايش خدمات مشترکان به منظور کاهش هزينه

ه اي   عام به ش بکه   دسترسي ر صنعت برق به نحوي کهانجام تمهيدات الزم به منظور توسعه مشارکت بخش غيردولتي د -7

 برق در حوزه فعاليت شرکت براي تبادل انرژي برقرار گردد

 ربط مقررات ذي تأمين برق کليه مشترکان و واگذاري اشتراک به کليه متقاضيان در چارچوب قوانين و -8

اقتصادي در امر توليد،  ، فني و علمي ظور توسعهربط در پژوهش و بررسي به من همکاري و اشتراک مساعي با مؤسسات ذي -9

 توزيع و مبادله نيروي برق ، انتقال

به عنوان کارگزار و يا  مقررات انجام آن را انجام اموري که وزارت نيرو در اجراي قانون سازمان برق ايران و ساير قوانين و -10

 نمايد نماينده به شرکت ارجاع مي

 .شرکت باشد  صرفه و صالح عامالت که براي مقاصد شرکت ضروري و مرتبط بوده و بهانجام هرگونه عمليات و م -11

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

کنن ده   ، اين نهاد نقش ارائ ه 9و  6ج در بندهاي کننده را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندر ، اين نهاد نقش تسهيل7در بند 
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کننده  ، اين نهاد نقش ارائه8و  6، 5، 3، 2، 1خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

 خدمات صنعتي را بر عهده دارد.

 توزيع نيروي برقهاي  شرکت -3-1-29

ربايجان شرقي، استان آذربايجان غربي، استان اردبيل، شهرستان تبريز، استان شرکت توزيع نيروي برق )استان آذ 39در ايران 

اصفهان، شهرستان اصفهان، استان چهارمحال و بختياري، استان لرستان، استان مرکزي، استان همدان، تهران بزرگ، ن واحي  

ستان خراسان رضوي، شهرس تان مش هد،   استان تهران، استان قم، استان البرز، استان خراسان جنوبي، استان خراسان شمالي، ا

استان خوزستان، شهرستان اهواز، استان کهکيلويه و بويراحمد، استان زنجان، استان قزوين، استان سمنان، اس تان سيس تان و   

بلوچستان، استان کرمانشاه، استان کردستان، استان ايالم، استان فارس، شهرستان شيراز، استان بوشهر، جنوب استان کرم ان،  

مال استان کرمان، استان گيالن، استان مازندران، غرب مازندران، استان گلستان، استان هرمزگان، استان يزد( وج ود دارن د.   ش

 :[28] ها عبارتند از وظايف اين شرکت

ص ورت ني از ب ا اخ ذ      سيسات توزيع نيروي برق در حوزه فعاليت ش رکت و در أسازي و خريد شبکه و ت ايجاد، توسعه، بهينه -1

 جوزهاي الزم در ساير مناطقم

 ها گونه طرح هاي غيرانتفاعي از محل منابع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط به اين اجراي طرح -2

 سيسات توزيع نيروي برق متعلق به شرکتأها و ت برداري، تعمير و نگهداري شبکه بهره-3

 توزيع هاي فوق تاي در جانمايي بهينه پس هاي برق منطقه همکاري با شرکت -4

 راهبري و پايش شبکه توزيع برق -5

هاي توزيع به منظور خريد، فروش و جابجايي )ترانزيت(  کنندگان به شبکه ارائه خدمات مورد نياز براي دسترسي ساير عرضه -6

 (حق ترانزيت)برق، با دريافت حق جابجايي 

 فروش( و جابجايي برق خريد و پيش هاي مختلف پيش خريد، فروش )از جمله شامل روش -7

کنندگان، با  خريد از عرضه مين مستمر برق، از جمله عقد قراردادهاي خريد و يا پيشأانجام اقدامات الزم براي اطمينان از ت -8

 رعايت مقررات بازار برق و تحويل آن به مشترکين
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د و واگذاري اشتراک و ي ا تغيي ر ظرفي ت    ارائه خدمات به مشترکين و فراهم نمودن امکانات الزم براي قبول تقاضاي جدي -9

 هاي موجود در حوزه فعاليت شرکت اشتراک

 مديريت بار، مصرف و تقاضاي انرژي برق )مديريت سمت تقاضا( در جهت مصرف بهينه برق -10

 سيسات و تجهيزات برق متعلق به سايرين، درصورت اخذ مجوزهاي الزمأبرداري، تعمير و نگهداري ت بهره -11

هاي تحقيقاتي م رتبط ب ا بخ ش توزي ع از طري ق مراج ع تخصص ي و         هاي کاربردي و انجام فعاليت ايت از پژوهشحم -12

 صالح ذي

وري  ها و افزايش بهره هاي جديد به منظور کاهش هزينه آوري فنکاري و  اي و پيمان هاي مشاوره حمايت از توسعه ظرفيت -13

 و ارتقاء سطح خدمات به مشتريان

 کنندگان سسات برق به منظور تحويل به مصرفؤصورت عمده به م هب فروش برق -14

سازي شبکه  برداري، تعمير و نگهداري، توسعه و بهينه پذير )اعم از بهره سپاري امور مطالعاتي و عمليات اجرايي رقابت برون -15

 (سيسات و ارائه خدمات مشترکينأو ت

 قانون سازمان برق ايران و يا ساير قوانين و مقررات 4ارائه خدمات به وزارت نيرو در اجراي ماده  -16

 نمايد هايي که شرکت توانير براي تحقق اهداف خود در بخش توزيع به شرکت محول مي انجام ساير فعاليت -17

هاي شرکت جهت ارائه خ دمات زيربن ايي توس ط س اير اش خاص در ازاء درياف ت        فراهم نمودن امکان استفاده از دارائي -18

 اي که خدمات اصلي شرکت را دچار مخاطره ننمايد. گونه ازاء آن در چارچوب دستورالعمل مصوب مجمع عمومي و به مابه

شود. با توجه به وظايف من درج   از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

، اي ن نه اد نق ش    12را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بن د   کننده ، اين نهاد نقش تسهيل15و  13، 12 يهادر بند

 11، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1کننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  ارائه

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش ارائه14و 

 پژوهشگاه نيرو -3-1-31
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پ ذيري و   ، توسعه پ ژوهش و ن وآوري جه ت اف زايش توانمن دي، رقاب ت      آوري فنارتقاء مأموريت اين سازمان عبارت است از 

 :[33] دهد هاي زير را انجام مي . در راستاي انجام اين مأموريت، پژوهشگاه نيرو فعاليتوري صنعت برق و انرژي کشور بهره

 نيادي در حوزه صنعت برق و انرژياي و کاربردي و ب انجام تحقيقات توسعه -1

 راهبردي، کالن، بلندمدت و با ريسک باالي صنعت برق و انرژي اجراي مطالعات و تحقيقات -2

 اي صنعت برق و انرژي مديريت تحقيقات کاربردي و توسعه -3

 هاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي آوري فنريزي  پژوهي و برنامه نگاري، سياست آينده -4

 هاي نوين در عرصه صنعت برق و انرژي آوري فنکتساب ا -5

 کارگيري در صنعت برق و انرژي هسازي نتايج تحقيقات و ب تجاري -6

 هاي صنعت برق و انرژي تهيه استانداردها و ارائه خدمات آزمايشگاهي و ارزيابي کيفيت تجهيزات و سيستم -7

 نوآور در حوزه صنعت برق و انرژي هاي مراکز و شرکتهاي مورد نياز جهت ايجاد  طراحي و توسعه زيرساخت -8

پژوهشي داخل و خارج کشور در حوزه -ها، مراکز پژوهشي و قطب هاي علمي ميان دانشگاه آوري فنايجاد و توسعه شبکه  -9

 صنعت برق و انرژي

. با توجه به وظايف من درج  شود از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارد، جزء محيط دروني محسوب مي

کنن ده را   ، اين نهاد نقش تسهيل9و  8گر را بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي  ، اين نهاد نقش تنظيم7در بند 

ر کننده خدمات آموزشي و پژوهشي را ب ، اين نهاد نقش ارائه5و  4، 3، 2، 1بر عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بندهاي 

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش ارائه6عهده دارد. با توجه به وظايف مندرج در بند 

 ها دانشگاه  -3-1-31

افزاره اي سيس تم ق درت م رتبط      ن رم  آوري ف ن هاي برق يا برق و کامپيوتر با  هاي کشور، به طور معمول دانشکده در دانشگاه

هاي ديگري از دانش گاه ني ز ب ا اي ن      پرديس شهيد عباسپور دانشگاه شهيد بهشتي( بخشهستند. البته، در برخي موارد )مانند 

  مرتبط هستند. آوري فن
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ش وند.   افزار حضور دارند، جزء مح يط درون ي محس وب م ي     ها به طور مستقيم در صنعت برق و صنعت نرم از آنجا که دانشگاه

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند.  و ارائه کننده خدمات آموزشي و پژوهشي ارائه يها ها نقش دانشگاه

 آوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فن  -3-1-32

 :[34] آوران کشور عبارتند از حمايت از پژوهشگران و فن صندوق سيف تأساهدا

 فراهم نمودن زمينه تبادل اطالعات پژوهشي -1

 هاي پژوهشي هاي مناسب جهت همکاري ايجاد ساختار و زمينه -2

 آوري فنبسترسازي مناسب جهت توليد و انتقال  -3

 حمايت از ثبت اختراع و اکتشاف و نتايج پژوهش -4

 کمک به گسترش مرزهاي دانش و توليد علم -5

 سازي نتايج پژوهش کمک به تجاري -6

 گيري جامعه از نتايج پژوهش تسهيل در بهره -7

با توجه شود.  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي صنعت نرماز آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا 

 کننده را بر عهده دارد. به وظايف يادشده، اين نهاد نقش تسهيل

 صندوق مالي توسعه تکنولوژي ايران -3-1-33

ن ش و  ه اي مبتن ي ب ر دا    عبارت است از تأمين منابع مالي مورد ني از ط رح   مالي توسعه تکنولوژي ايران هدف اصلي صندوق

ور، محققين و مخترعين نوآور )اعم از حقيقي و حقوقي( به منظ ور ني ل ب ه خودکف ايي و اس تقالل      آ و کارآفرينان فن آوري فن

کشور. در  آوري فناقتصادي کشور و رهايي از وابستگي و توسعه بازار داخلي و خارجي خدمات و محصوالت مبتني بر دانش و 

 :[35] باشد دوق نيز به شرح زير ميکنار اين هدف، ساير اهداف کالن صن

 تر کردن خدمات مالي مبتني بر موازين اسالمي متنوع -1

 بنيان وکارهاي دانش تمايز در کيفيت و نحوه ارائه خدمات براي توسعه کسبايجاد  -2

 بنيان هاي دانش ها و بنگاه گذاري در طرح يابي براي سرمايه فرصت -3
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 وقهاي اجتماعي صند تقويت سرمايه -4

 توسعه سازماني منعطف، پويا، متکي بر خرد جمعي و کارآمد در تعامل سازنده با شبکه همکار-5

با توجه شود.  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

 ارد.کننده را بر عهده د به وظايف يادشده، اين نهاد نقش تسهيل

 هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش -3-1-34

 :[36] هاي علمي و صنعتي ايران عبارتند از وظايف سازمان پژوهش

 کارگيري مؤثر نتايج تحقيقات هاي به حمايت از تکميل چرخ  تحقيق تا توليد به منظور فراهم کردن زمينه -1

 آوري فناصل از ايجاد سازي و اشاعه دستاوردهاي ح حمايت از مستندسازي، جذب، بومي -2

هاي کارآفرين و هدايت فعالي ت آنه ا در    حمايت و پشتيباني از مخترعين، مبتکرين، محققين کارآفرين، مؤسسات و شرکت -3

 آوري فنهاي ايجاد  جهت تحقق اولويت

 آوري فناي و مديريت ايجاد  مهندسي، مشاوره -حمايت از توسعه و گسترش مراکز خدمات فني  -4

 آوري فنهاي ايجاد  مالي و تشويق بخش خصوصي در فعاليت حمايت -5

 ها در سازمان دهي تشکيالت و امکانات مناسب اين نوع حمايت ايجاد سازوکارهاي حمايتي از طريق سازمان -6

 دشدههاي ايجا آوري فنو  آوري فنکنندگان و متقاضيان ايجاد  رساني بين عرضه ايجاد ارتباط مؤثر و ارائه خدمات اطالع -7

ها، از جمله  ها و جشنواره هاي حاصل از تحقيق و توسعه از طريق برپايي نمايشگاه آوري فنهاي الزم براي ارائه  ايجاد زمينه -8

 ... و جشنواره خوارزمي و انتشار اطالعات مربوطه به صورت کتاب، مجله، فيلم، خبرنامه، بروشور

هاي تخصصي به منظور  ها و کارگاه اي، همايش هاي کاربردي و حرفه دوره هاي مناسب براي برگزاري و ترويج ايجاد زمينه -9

 آوري فنهاي مختلف ايجاد  توسعه منابع انساني در عرصه

المللي  اي و بين در سطح ملي، منطقه آوري فن –ها و مراکز پژوهشي  فني با سازمان -گسترش همکاري در روابط علمي  -10

 در زمينه موضوع فعاليت سازمان
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کنندگان  پذيري )خطرپذيري( مشارکت اتخاذ تدابير مناسب جهت حمايت از تضمين مالکيت فکري و افزايش قدرت ريسک -11

 آوري فنهاي ايجاد  در برنامه

در  آوري ف ن هاي تحت پوشش سازمان با شخصيت حقوقي مستقل به منظور انج ام تحقيق ات توس عه     ايجاد پژوهشکده -12

 هاي نوين آوري فنجهت اولويت هاي ملي و 

با توجه شود.  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

کننده را بر عهده دارد. با توجه به وظايف  ، اين نهاد نقش تسهيل11و  10، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1به وظايف مندرج در بندهاي 

 کننده خدمات آموزشي و پژوهشي را بر عهده دارد. ، اين نهاد نقش ارائه12و  9دهاي مندرج در بن

 بنياد ملي نخبگان -3-1-35

 :[37] وظايف بنياد ملي نخبگان عبارتند از

 ريزي براي: گذاري و برنامه سياست -1

 پشتيباني مادي و معنوي از نخبگان کشور (الف

 قاء توليد علم در کشورشناسايي، هدايت و حمايت نخبگان به منظور ارت (ب

 الشرايط علمي هاي جامع کشف، جذب و پرورش استعدادها و حمايت از شخصيت (ج

 هاي تحقيقاتي و کارآفريني حمايت از نخبگان براي انجام فعاليت (د

راي هاي مرب وط ب ه آن ان در جه ت اج       ها و نهادهاي مرتبط با نخبگان و نظارت بر فعاليت ايجاد هماهنگي ميان سازمان -2

 هاي مصوب ها و برنامه سياست

کمک به فراهم نمودن تسهيالت و امکان ات الزم ب راي دسترس ي محقق ان و نخبگ ان ب ه تحقيق ات جه اني و انتق ال           -3

 هاي جديد به کشور در راستاي تحقق اهداف توسعه علمي و متوازن کشور آوري فن

 هاي علمي در داخل و خارج کشور نخبگان در همايشکمک به فراهم نمودن تسهيالت و امکانات الزم براي حضور  -4

 تشکيل شبک  جهاني ويژه نخبگان ايراني در داخل و خارج از کشور -5
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شود. با توجه  افزار حضور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب مي از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

 کننده را بر عهده دارد. به وظايف يادشده، اين نهاد نقش تسهيل

 غيردولتي آوري فنپژوهش و   هاي صندوق -3-1-36

  :[12] غيردولتي عبارتند از آوري فنپژوهش و   هاي وظايف صندوق

 به: التيوام و تسه ياعطا -1

 .آوري فن  و يهنر ،يفرهنگ ،يکاربرد يها پژوهش يپژوهش يها طرح ياجرا يبرا يو حقوق يقياشخاص حق (الف 

 .آوري فن و يپژوهش دهيرس جهيبه نت يها طرح يصنعت مهين ديمرحله تول ياجرا يبرا يو حقوق يقياشخاص حق (ب

 .ديتول  به مرحله قاتيتحق جيو انتقال نتا قاتيحاصل از تحق يدانش فن نيتدو يبرا يو حقوق يقياشخاص حق ج(

 .آوري فنو  يپژوهش يها در طرح يگذار هيو مشارکت و سرما ريپذ سکير هيسرما نيتأم -2

درص د   يازا  در ق رارداد، در  شده نييدر مقاطع تع آوري فنو  يپژوهش يها پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح نيتضم -3

از وقف ه   يريمنظور جلوگ به رکرد،ياز د يبه انضمام خسارت ناش کارفرما از کل رقم قرارداد و وصول مطالبات طرح از يمشخص

 .ها طرحي در اجرا

 يه ا  طرح ياجرا ي برا مربوط انيبه متقاض يردولتيبخش غ آوري فنو  يمؤسسات پژوهش ازيمورد ن يها تنامهصدور ضمان -4

 الزم از محقق. يها در قبال اخذ ضمانت آوري فنو  يپژوهش

و  يفن  و يعلم يها اندوخته شيآن موجب افزا ياست که اجرا يطرح يردولتيغ آوري فنو  يطرح پژوهش شايان ذکر است که

 گردد. نينو يها و کاربردها ابداع روش اي يطراح يبرا يو فن يعلم يها موجب استفاده از اندوخته اي

شوند.  افزار حضور ندارند، جزء محيط بيروني محسوب مي ها به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم از آنجا که اين صندوق

 د.نرا بر عهده دارکننده  نقش تسهيل ها صندوقبا توجه به وظايف يادشده، اين 

 ييو شکوفا يصندوق نوآور -3-1-37
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 س ازي  تا بازار و تجاري دهيا رهيزنج ليتکم ان،يبن به منظور کمک به تحقق و توسعه اقتصاد دانشيي و شکوفا يصندوق نوآور

ب ه   يبانيو پش ت  يم ال  خدمات ها و کمک هئارا قيو اختراعات و کاربردي نمودن دانش از طر يها، دستاوردهاي پژوهش نوآوري

 :[38] تشکيل شده است. وظايف اين صندوق عبارتند از انيبن ها و مؤسسات دانش شرکت

گذاري و ک ارمزد   هيسرما اخذ کمک، سود ،يهاي سنوات بودجه ،يمنابع دولت قيآن از طر نيو تأم ازيموردن يبرآورد منابع مال -1

 منابع در راستاي اهداف صندوق. ريو سا صندوق گذاري وجوه مازاد گذاري و سپرده هيدرآمد حاصل از سرما الت،يتسه

 و اعتباري. يها و مؤسسات مال و جلب مشارکت حسب مورد از بانک التيهرگونه تسه افتيدر -2

 .التيبه منظور اعطاي تسه انيبن هاي دانش ها و مؤسسه و اقتصادي شرکت يمال تيوضع يبررس -3

 ارانهيکمک بالعوض و  اعطاي به صورت انيبن هاي دانش تيؤسسات و فعالها و م به شرکت يالتيو تسه يخدمات مال هئارا -4

 .ميرمستقيو غ ميصورت مستق به اي نامه خدمات ضمانت هئمدت و بلندمدت و ارا کوتاه التيو تسه

و  ميص ورت مس تق   ب ه  اني  بن دان ش  ه اي  تي  ها و فعال سازي طرح در مراحل تجاري ريپذ سکيگذاري ر هيمشارکت و سرما -5

 مورد. نيبالعوض در ا يکمک مال زيو ن ميمستقريغ

 صندوق. يبانيو پشت يالتيو تسه يو انتخاب شبکه کارگزاري در ارائه خدمات مال ييشناسا -6

ها و  شرکت توانمندسازي و فراهم کردن خدمات آوري فنسازي نوآوري و  تجاري بانياز نهادهاي پشت تيو حما يکمک مال -7

 .انيبن مؤسسات دانش

و  يده   ب ه س امان   کم ک  ها و مقررات مرتبط با اهداف صندوق در کشور و تياولو نييها و تع استيس نيشارکت در تدوم -8

 موجود در کشور. هاي تيحما ييافزا هم

 .انيبن هاي دانش تيها و مؤسسات و فعال منابع صندوق به شرکت صينظارت بر مراحل تخص -9

 .يو خارج يداخل يخصصهمکاري با مؤسسات و نهادها و مجامع ت -10

 صندوق. هيبه منظور حفظ ارزش سرما اريمنابع در اخت نهيبه تيريمد -11

 در راستاي اهداف صندوق. تيانجام هرگونه فعال -12

 امنا. ئتياساس مصوبه ه بر يهاي مال ها و کمک تيحما ريسا -13
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شود. با توجه  ور ندارد، جزء محيط بيروني محسوب ميافزار حض از آنجا که اين نهاد به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم

 کننده را بر عهده دارد. به وظايف يادشده، اين نهاد نقش تسهيل

 بنيان هاي دانش ( و شرکتآوري فنهاي علم و  مراکز رشد )پارک  -3-1-38

ه اي جدي د    ف ه از ايجاد و توس عه حر  ،اي که با ارائه خدمات حمايتي مرکز رشد مرکزي است تحت مديريت متخصصين حرفه

اند و اهداف اقتصادي  متشکل شده آوري فنهاي مختلف منتهي به  توسط کارآفريني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه

مستقر است و  آوري فنبه طور کلي، يک مرکز رشد در محلي به نام پارک علم و  کند. مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي

کند. وظ ايف مراک ز    مستقر در مرکز رشد( عرضه مي آوري فنبنيان )واحدهاي  به تعدادي شرکت دانشخدمات حمايتي خود را 

 رشد عبارتند از:

 حمايت مالي از واحدهاي مستقر در مرکز رشد  -1

 هاي قانوني جهت تسريع رشد واحدهاي مستقر در مرکز رشد تالش براي فراهم آوردن حمايت -2

سازي  ه محصوالت قابل تجاري شدن و تجاريبهاي نو  مورد نياز واحدها در راستاي تبديل ايده هاي ارائه خدمات و مشاوره -3

 آنها

 ئي مرکز رشدآليل مستمر دستاوردها با هدف افزايش کارحنظارت بر روند رشد واحدها و ت -4

 در تحقق ايده محوري آنها آوري فنهاي واحدهاي  نظارت بر فعاليت -5

 اتي در صورت نيازايجاد بخش رشد مقدم -6

افزار حضور داشته باشند،  توانند به طور مستقيم در صنعت برق يا صنعت نرم يتحت پوشش مراکز رشد م يها از آنجا که شرکت

تح ت پوش ش مراک ز رش د نق ش       يها کننده و شرکت شود. مراکز رشد نقش تسهيل محسوب مي ين نهاد جزء محيط درونيا

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند. هشي و ارائهکننده خدمات آموزشي و پژو ارائه

 هاي مهندسي مشاور شرکت -3-1-39

کنند  افزارهاي در اختيار خود استفاده مي از نرم مورد نياز صنعت برقهاي مهندسي مشاور، براي ارائه بسياري از خدمات  شرکت

 گيرند.  افزارهاي سيستم قدرت بهره مي نرم آوري فنو بنابراين از 
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د. نش و  هاي مهندسي مشاور به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارند، جزء مح يط درون ي محس وب م ي     ه شرکتاز آنجا ک

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند. کننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائه هاي مهندسي مشاور نقش ارائه شرکت

 مرتبط با صنعت برق يافزارها نرم دکنندهيهاي تول شرکت -3-1-41

ب رداري از   ريزي شبکه و به ره  افزارهاي مختلفي در زمينه برنامه ، نرممرتبط با صنعت برق يافزارها نرم دکنندهيتولهاي  شرکت

 کنند.  هاي مختلف صنعت برق عرضه مي ها و ...( را توليد و به بخش شبکه و تجهيزات آن )مانند پست

ش وند.   افزار حضور دارند، جزء محيط دروني محسوب م ي  ها به طور مستقيم در صنعت برق و صنعت نرم از آنجا که اين شرکت

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند. کننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائه ها نقش ارائه اين شرکت

 کارخانجات و صنايع بزرگ -3-1-41

افزارهاي  اري از آن از نرمبرد کارخانجات و صنايع بزرگ معموال داراي شبکه برق داخلي هستند و براي توسعه اين شبکه يا بهره

 گيرند.  افزارهاي سيستم قدرت بهره مي نرم آوري فنکنند و بنابراين از  در اختيار خود استفاده مي

ن جزء محيط يخود، به طور مستقيم در صنعت برق حضور دارند و بنابرا ياز به توسعه شبکه برق داخليها، به علت ن اين شرکت

 کننده خدمات صنعتي را بر عهده دارند. ها نقش ارائه کتشوند. اين شر دروني محسوب مي

 ترسيم نگاشت نهادي 

ه ا،   ف آنيان وظ ا ي  شدند و ضمن ب يافزارهاي سيستم قدرت معرف آوري نرم گران مختلف مرتبط با فن در بخش قبل، کنش

-ل ب م اتريس نه اد   در قاتوان  يمربوط به آنها را م يها گران و نقش ک مشخص شد. فهرست کنشيمختلف هر يها نقش

 . نشان داد (1-3)جدول  مطابق با کارکرد

  .اقدام کرد (1-3مطابق شکل ) توان نسبت به ترسيم نگاشت نهادي کارکرد مي -با استفاده از ماتريس نهاددر ادامه 
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 کارکرد  -(  ماتريس نهاد 1-3جدول )

 سازمان
 گري تنظيم گري تسهيل گذاري سياست

شي و خدمات آموز کننده ارائه
 پژوهشي

 يصنعتکننده خدمات  ارائه

 محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني

           مجلس شوراي اسالمي

           مجمع تشخيص مصلحت نظام

           شوراي عالي انقالب فرهنگي

           رساني شوراي عالي اطالع

           تاليجيد يها آوري اطالعات و رسانه مرکز فن

           آوري وزارت علوم، تحقيقات و فن

           آوري اطالعات وزارت ارتباطات و فن

           آوري اطالعات شوراي عالي فن

           شوراي عالي فضاي مجازي 

           آوري رياست جمهوري معاونت علمي و فن

           آوري اطالعات و ارتباطات ستاد توسعه فن

           سازي انرژي و محيط زيست ستاد بهينه

           هاي نو آوري انرژي ستاد توسعه فن
           جمهور ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه

           شوراي عالي انفورماتيک

           جمهور آوري و نوآوري رئيس هاي فن مرکز همکاري

           سازمان پدافند غيرعامل

           سازمان ملي استاندارد ايران

           سازمان حفاظت محيط زيست
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 سازمان
 گري تنظيم گري تسهيل گذاري سياست

شي و خدمات آموز کننده ارائه
 پژوهشي

 يصنعتکننده خدمات  ارائه

 محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني

           معاونت برق و انرژي وزارت نيرو

           معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو

           ريزي و امور اقتصادي وزارت نيرو معاونت برنامه

           شرکت توانير
           ايران برق توسعه سازمان

           هاي نو ايران )سانا( سازمان انرژي
           سابا( ) رانيا يانرژ يور سازمان بهره

           شرکت مديريت شبکه برق ايران
           اي هاي برق منطقه شرکت
           هاي توزيع نيروي برق شرکت

           پژوهشگاه نيرو
           ها دانشگاه

           آوران کشور صندوق حمايت از پژوهشگران و فن

           توسعه تکنولوژي ايرانصندوق مالي 

           هاي علمي و صنعتي ايران سازمان پژوهش

           بنياد ملي نخبگان

           آوري غيردولتي پژوهش و فن  هاي صندوق

           ييو شکوفا يصندوق نوآور

هاي  آوري( و شرکت هاي علم و فن مراکز رشد )پارک
 بنيان دانش

          

           هاي مهندسي مشاور شرکت
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 سازمان
 گري تنظيم گري تسهيل گذاري سياست

شي و خدمات آموز کننده ارائه
 پژوهشي

 يصنعتکننده خدمات  ارائه

 محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني محيط دروني محيط بيروني

           افزارهاي مرتبط با صنعت برق هاي توليدکننده نرم شرکت
           کارخانجات و صنايع بزرگ
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 نگاشت نهادي (:1-3) شکل
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 )ادامه( نگاشت نهادي (:1-3) شکل
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 چهارمفصل  4

 بررسي اسناد باالدستي
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 مقدمه

شوند. اين اسناد هم شامل اسنادي است  افزارهاي سيستم قدرت معرفي مي نرم آوري فنن فصل اسناد باالدستي مرتبط با در اي

افزارهاي صنعت برق  نرم آوري فنهاي کالن و کلي کشور است و هم شامل اسنادي است که مستقيماً به  که مربوط به سياست

 افزارها مربوط هستند.    يا صنعت برق يا نرم

 اسناد باالدستي  

شود. مشخصات اين اسناد به  افزارهاي سيستم قدرت پرداخته مي نرم آوري فناسناد باالدستي مرتبط با در اين بخش به معرفي 

 ( آمده است:1-4طور خالصه در جدول )

 (  خالصه مشخصات اسناد باالدستي 1-4جدول )

ف
دي

ر
 

 مرجع صادرکننده قانون
تاريخ 

 تصويب

 1368 شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران قانون اساسي 1

 ساله جمهوري اسالمي ايران 20انداز  سند چشم 2
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1382 

 1389 مجلس شوراي اسالمي ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج 3

 هاي کلي نظام در بخش انرژي سياست 4
قام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت م

 نظام
1379 

 گذاري هاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايه سياست 5
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1389 

 قانون اساسي 44خصوص اصل هاي کلي نظام در  سياست 6
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1384 

 ص اقتصاد مقاومتيخصوهاي کلي نظام در  سياست 7
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1392 

 بخش توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايرانيهاي کلي نظام در  سياست 8
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1391 

 امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعاتبخش هاي کلي نظام در  سياست 9
ع تشخيص مصلحت مقام معظم رهبري، مجم
 نظام

1389 

 خصوص اصالح الگوي مصرفهاي کلي نظام در  سياست 10
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1389 

 بخش پدافند غيرعاملهاي کلي نظام در  سياست 11
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1389 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري و نقشه راه توسعه فن راهبرديسند 

 راهبري شبكه برق ايران
88 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

ف
دي

ر
 

 مرجع صادرکننده قانون
تاريخ 

 تصويب

 بخش صنعتهاي کلي نظام در  سياست 12
مجمع تشخيص مصلحت  مقام معظم رهبري،

 نظام
1391 

 خصوص اشتغالهاي کلي نظام در  سياست 13
مقام معظم رهبري، مجمع تشخيص مصلحت 

 نظام
1390 

14 
راي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بهاي کلي نظام  سياست

 بخش آموزش عالي و مراکز تحقيقاتي
 1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام

 1383 مجمع تشخيص مصلحت نظام آوري فنراي رشد و توسعه بهاي کلي نظام  سياست 15

 1388 آوري فنوزارت علوم، تحقيقات و  کشور آوري فنسند تحول راهبردي علم و  16

 1390 شوراي عالي انقالب فرهنگي نقشه جامع علمي کشور 17

 1390 وزارت نيرو برنامه راهبردي وزارت نيرو 18

 1388 مجلس شوراي اسالمي ها قانون هدفمند کردن يارانه 19

 1390 مجلس شوراي اسالمي اصالح الگوي مصرف انرژيقانون  20

21 
ها  سازي نوآوري تجاري بنيان و ها و مؤسسات دانش حمايت از شرکتقانون 

 و اختراعات
 

 1389 مجلس شوراي اسالمي

 1387 يرانهيأت وز رانيا ياسالم ياطالعات جمهور آوري فننظام جامع  يسند راهبرد 22

 1388 شوراي عالي اطالع رساني جامعه اطالعاتي ايران يسند راهبرد 23

 1387 هيأت وزيران تبادل اطالعات کشور و ديتول يفضا تيامن يسند راهبرد 24

 1388 مجلس شوراي اسالمي يا  انهيقانون جرائم را 25

 

 قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران -4-1-1

تصويب شده است، اصل چهل و چهارم به شرح ذيل تصويب شده  1368مي ايران، که در سال در قانون اساسي جمهوري اسال

 :[12] است

و   منظم  يزير با برنامه  يو خصوص  يتعاون ، يدولت  بخش  سه  هيبر پا  رانيا  ياسالم يجمهور  ياقتصاد  چهل و چهارم: نظام  اصل

  نيتأم ، مهيب ، ي، بانکدار بزرگ  معادن ، يخارج  يمادر، بازرگان عي، صنا بزرگ عيصنا  هيکل  شامل  يدولت  . بخش استوار است  حيصح

و مانند   آهن و راه  راه ، يرانيکشت ، ييماي، هواپ و تلفن  تلگراف و  پست ، ونيزيو تلو ويراد ، يرسان آب  بزرگ  يها  سدها و شبکه رو،ين

 ، يدام دار  ، يکش اورز  از  قس مت   آن  ش امل   يخصوص  . بخش است  دولت اريتو در اخ  يعموم  تيمالک  صورت  به  که  است نهايا

  که  ييتا جا  بخش  سه  نيدر ا  تي. مالک است  يو تعاون  يدولت  ياقتصاد  يها تيفعال  مکمل  شود که يم  و خدمات  ، تجارت صنعت
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  هيکشور گردد و ما  ياقتصاد  توسعه رشد و  نشود و موجب  رجخا  اسالم  نيقوان  باشد و از محدوده  مطابق  فصل  نيا گريد  با اصول

  نيمع    را ق انون   بخ ش   هر سه طيضوابط و قلمرو و شرا  لي. تفص است  ياسالم  يجمهور  قانون  تينشود مورد حما  جامعه  انيز

  کند. يم

 ساله جمهوري اسالمي ايران 21انداز  سند چشم -4-1-2

يافته با جايگ اه   شوري توسعهايران ک" 1404ابالغ شده است، در سال  13/8/1382تاريخ  ساله، که در 20انداز  طبق سند چشم

انداز به صورت  خواهد بود. در اين سند، دو ويژگي جامعه ايراني در افق چشم "در سطح منطقه آوري فناقتصادي، علمي و  اول

 :[13] زير بيان شده است

  توليد ملي در اجتماعي هي، متکي بر سهم برتر منابع انساني و سرماآوري فنعلم و  برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد -

قفق از،   ميان ه،  در سطح منطقه آسياي جن وب غرب ي )ش امل آس ياي     آوري فناول اقتصادي، علمي و  گاهيبه جا افتهي دست -

ارتقاء نسبي س طح   اقتصادي، رشتاب و مستمرافزاري و توليد علم، رشد پ ( با تاکيد بر جنبش نرمهيخاورميانه و کشورهاي همسا

 سرانه و رسيدن به اشتغال کامل درآمد

بع د از آن در نظ ر    هاي کلي چهار برنام ه پ نج س اله    تنظيم سياستهمچنين، مقرر شده است اين سند به عنوان مبنايي براي 

 گرفته شود. 

 شود: ابالغ شده, موارد زير ديده مي 11/9/1382تاريخ هاي کلي برنامه چهارم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در  در سياست

 توليد و صادرات کاال و خدمات شيسازي براي استفاده از توليدات داخلي، افزا فرهنگ -

 سهم کشور در توليدات علمي جهان شيهاي کشور در جهت افزا دهي و بسيج امکانات و ظرفيت سازمان -

 محيط ي،  س ت يارتباطات، ز اطالعات و ستي،يهاي ز آوري فنو  آوري فنزيشامل: ر هاي نو، آوري فن ژهيوه ، بآوري فنکسب  -

 يا ههوافضا و هست

مختل ف   من اطق  تع ادل مي ان   جادي، مشارکت و ثبات سياسي، اآوري فنامنيت و اقتدار ملي با تاکيد بر رشد علمي و  تيتقو -

 .رانيجهاني ا گاهيملي، قدرت اقتصادي و دفاعي و ارتقاء جا تيکشور، وحدت و هو

   هاي پيشرفته. آوري فندفاعي کشور با تاکيد بر گسترش تحقيقات و سرعت دادن به انتقال  عيتوسعه و نوسازي صنا ت،يتقو -
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خ ارجي و   گ ذاري  هيجذب منابع و س رما  شيکردن روابط اقتصادي، افزا نهيگيري از روابط سياسي با کشورها براي نهاد بهره -

پرشتاب اقتصادي مورد نظر  رشد تجارت جهاني و از رانيسهم ا شيو افزا رانيترش بازارهاي صادراتي اپيشرفته و گس آوري فن

 انداز. در چشم

 علم ي،  اقتص ادي،  يا قط ب منطق ه   کي  مجموعه کشورهاي اسالمي و کشورهاي دوست منطق ه ب ه    ليتالش براي تبد -

 و صنعتي آوري فن

 نينو آوري فنانساني و  هيکي بر منابع دانش و آگاهي، سرماتالش براي دستيابي به اقتصاد متنوع و مت -

 نوآوري و استعدادهاي فني و پژوهشي ني،يپشتيباني از کارآفر -

ابالغ ش ده, م وارد زي ر     21/10/1387هاي کلي برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران که در تاريخ  همچنين، در سياست

 شود: ديده مي

 در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم. آوري فنعلمي و  دستيابي به جايگاه دوم -

 .آوري فنتوانمندسازي بخش غيردولتي براي مشارکت در توليد علم و  -

 هاي پيشرفته مورد نياز. آوري فندستيابي به  -

تماعي، ارتق اء  از طريق: ارتقاء منزلت اج آوري فنهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و  گسترش حمايت -

س ازي   ه ا، کم ک ب ه تج اري     سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهش ي و آزمايش ي ن وآوري   

 دستاوردهاي آنان.

 تکميل و اجراي نقشه جامع علمي کشور. -

ازرگ اني ب دون نف ت    باال به نحوي که کس ري ت راز ب   آوري فنأکيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با ت -

 کاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.

هاي پيشرفته و  آوري فنهاي صادراتي، جذب سرمايه و  ارتقاء نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت -

و دوس ت ب ا ه دف ک اهش      اي و اس المي  اي مستقل با کمک کش ورهاي منطق ه   کمک به استقرار نظام پولي، بانکي و بيمه

 وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
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هاي مرتبط ب ا   آوري فناي، توسعه علوم و  افزاري اطالعاتي، ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه ايجاد سامانه يکپارچه نرم -

ي براي مقابله با تخلفات در هاي اطالعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطالعات، تقويت فن حفظ امنيت سامانه

 .اي و صيانت از حريم فردي و عمومي فضاهاي رايانه

افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودکفايي  هاي نو و نرم آوري فنکسب دانش و  -

 هاي صنعتي کشور. مندي از همه ظرفيت با توسعه تحقيقات و بهره

 غيرعامل. گسترش پدافند -

 

 ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران قانون برنامه پنج -4-1-3

هاي کلي کش ور را   تصويب شده، برنامه 25/10/1389ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران, که در تاريخ  قانون برنامه پنج

اي, دف اعي،   ادي، توس عه منطق ه  ، اجتماعي، نظام اداري و مديريت، اقتصآوري فنهاي مختلف اعم از فرهنگ، علم و  در حوزه

 .  [12] کند تعيين مي 1394تا  1390هاي  سياسي، امنيتي، حقوقي، قضائي، بودجه و نظارت براي سال

 ، از جمله موارد زير مطرح شده است:"آوري فنعلم و "در فصل دوم اين قانون با عنوان 

در منطقه و تثبيت آن تا پايان  آوري فنجايگاه دوم علمي و  ولت مجاز است به منظور دستيابي به، اقداماتي که د16در ماده  -

 انجام دهد بيان شده است. برنامه پنجم

انجام ده د   انيبن هاي دانش از شرکت تيو حما آوري فنولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار ، اقداماتي که د17در ماده  -

 بيان شده است.

 آوري ف ن و  ياز نخبگان و ن وآوران علم    يو معنو يهدفمند ماد يها تيسترش حماولت به منظور گ، اقدامات د18در ماده  -

 بيان شده است.

 ، از جمله مورد زير مطرح شده است:"نظام اداري و مديريت"در فصل چهارم اين قانون با عنوان 

 شيو اف زا  ياد اطالع ات اطالعات، س و  آوري فنصنعت  ک،يبه منظور بسط خدمات دولت الکترون، اقدامات دولت 46در ماده  -

 ي بيان شده است. و فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد يها در حوزه يور بهره
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 ، از جمله موارد زير مطرح شده است:"اقتصادي"در فصل پنجم اين قانون با عنوان 

ش ور،  ه منظ ور تن وع در عرض ه ان رژي ک    ب   هاي وابس ته و تابع ه وزارت ني رو    رکت توانير و شرکت، وظايف ش133در ماده  -

 بيان شده است. ها، کاهش اتالف و توسعه توليد همزمان برق و حرارت سازي توليد و افزايش راندمان نيروگاه بهينه

جويي، تشويق و حمايت  به منظور اعمال صرفهمجازند  هاي نيرو، نفت و صنايع و معادن خانه وزارت، اقداماتي که 134در ماده  -

کردن و اصالح الگوي مصرف انرژي و برق، حفظ ذخاير انرژي کشور و حفاظت از محيط کنندگان در راستاي منطقي  از مصرف

 انجام دهند بيان شده است. زيست

 اي مطرح شده است. هاي هسته هاي دولت در مورد نيروگاه ، سياست137تا  135در مواد  -

 برق ذکر شده است. در حوزه به منظور کاهش انتشار گازهاي آاليندههاي دولت  ، سياست138در ماده  -

هاي بادي و خورش يدي و   هاي توليد تجهيزات نيروگاه يجاد زيرساختا ولت مجاز است به منظور، اقداماتي که د139در ماده  -

 انجام دهد ذکر شده است. ها در سبد توليد انرژي کشور هاي پاک و افزايش سهم توليد اين نوع انرژي توسعه کاربرد انرژي

 ، از جمله مورد زير مطرح شده است:"دفاعي، سياسي و امنيتي"انون با عنوان در فصل هفتم اين ق

انج ام ده د ذک ر ش ده      نيروهاي مسلح آوري فنتوسعه توان علمي و  ولت مجاز است به منظور، اقداماتي که د197در ماده  -

 است.

 ست:، از جمله مورد زير مطرح شده ا"بودجه و نظارت"در فصل نهم اين قانون با عنوان 

ه ا و اج راي س ند امني ت      آوري فناي و امنيت  ارتقاء سطح حفاظت از اطالعات رايانه ولت به منظور، اقدامات د231در ماده  -

 بيان شده است.  فضاي تبادل اطالعات

 هاي کلي نظام در بخش انرژي سياست  -4-1-4

ه ا از   الغ شده است. در اي ن سياس ت  اب 11/3/1379هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش انرژي در تاريخ  سياست

 :[13] جمله موارد زير ذکر شده است

ه اي   محيطي و تالش براي اف زايش س هم ان رژي    ايجاد تنوع در منابع انرژي کشور و استفاده از آن با رعايت مسائل زيست -

 هاي آبي. تجديدپذير با اولويت انرژي
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اي به منظور تأمين سهمي از انرژي کشور و تربي ت   هاي هسته يروگاهاي و ايجاد ن آوري و دانش هسته تالش براي کسب فن -

 نيروهاي متخصص.

اي و مشارکت و همکاري علمي و تخصصي در  هاي گداخت هسته هاي پژوهشي و تحقيقاتي در امور انرژي گسترش فعاليت -

 اين زمينه.

ه اي س وختي و    از قبيل بادي و خورشيدي و پي ل  ها هاي نو و ايجاد نيروگاه آوري و دانش فني انرژي تالش براي کسب فن -

 گرمايي در کشور. زمين

 گذاري هاي کلي نظام در بخش تشويق سرمايه سياست -4-1-5

ابالغ شده است. در اين  29/11/1389در تاريخ  گذاري تشويق سرمايههاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش  سياست

 :[13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است سياست

 حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن از جمله مالکيت معنوي -

وري در  المللي، رشد اقتصادي، توسعه اشتغال و ارتقاء م ديريتي و به ره   دسترسي به بازارهاي بين ،توجه به کسب دانش فني -

 گذاري مستقيم و بلندمدت گذاري خارجي با اولويت سرمايه جذب سرمايه

 قانون اساسي 44خصوص اصل ظام در هاي کلي ن سياست -4-1-6

ابالغ ش ده اس ت. در    1/3/1384قانون اساسي در تاريخ  44هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصل  سياست

 : [13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است اين سياست

توس ط   "و صادرات يمصارف داخل يت برق براو واردا ديشامل تول رو،ين نيتأم"  نهيدر زم تيريو مد تيمالک ،يگذار هيسرما -

 . مجاز است يو خصوص يتعاون يها و بخش يردولتيغ يعموم يها و نهادها بنگاه

 ،ه اي خصوص ي   ب ه بخ ش   "ه اي اص لي انتق ال ب رق     هاي تامين نيرو به اس تثناي ش بکه   نگاهب"% از سهام  80اگذاري و -

 .ولتي مجاز استهاي عمومي غيرد هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه شرکت

پيشرفته در راستاي وظ ايف ح اکميتي مج از     آوري فنهاي نوين با  جهت حوزه ها بنگاه تخصيص درصدي از منابع واگذاري -

 .است
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 خصوص اقتصاد مقاومتيهاي کلي نظام در  سياست -4-1-7

شده اس ت. در اي ن   ابالغ  30/11/1392هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اقتصاد مقاومتي در تاريخ  سياست

 :[13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است سياست

دهي نظام ملي نوآوري ب ه منظ ور ارتق اء     سازي و اجراي نقشه جامع علمي کشور و سامان بنيان، پياده يشتازي اقتصاد دانشپ -

ب ه رتب ه اول اقتص اد    بني ان و دس تيابي    جايگاه جهاني کشور و افزايش سهم توليد و ص ادرات محص والت و خ دمات دان ش    

 بنيان در منطقه دانش

هم راه ب ا    يداخل   يمص رف کااله ا   جيمص رف و ت رو   ياصالح الگو يکل يها استيس يبر اجرا ديمصرف با تأک تيريمد -

 .ديدر تول يريپذ و رقابت تيفيارتقاء ک يبرا يزير برنامه

ه اي پيش رفته، گس ترش و تس هيل تولي د،       آوري ف ن توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور به منظور انتقال  -

 .صادرات کاال و خدمات و تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج

 (.فزايش صادرات برقهاي مختلف )از جمله ا پذيري درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق مقابله با ضربه -

اساس  )بر عت نفت و گاز، توسعه توليد کاالهاي داراي بازدهي بهينهافزايش ارزش افزوده از طريق تکميل زنجيره ارزش صن -

هاي نفتي با تأکيد بر برداشت صيانتي  شاخص شدت مصرف انرژي( و باال بردن صادرات برق، محصوالت پتروشيمي و فرآورده

 .از منابع

 توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايرانيبخش هاي کلي نظام در  سياست -4-1-8

 24/11/1391لي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش توليد ملي، حمايت از کار و س رمايه ايران ي در ت اريخ    هاي ک سياست

 :[13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است ابالغ شده است. در اين سياست

 ديتول يکم شيو افزا يفيک از آنها، با هدف ارتقاء يريگ آنها و بهره يربناهايها و ز  يو توسعه و نوآور قيتحق تيو تقو تيهدا -

از جذب و انتقال  يريگ  محصول و بهره آوري فن يساز ياز تجار تيحمايي، باال بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهاي، ملّ

 ي.نوآور ينظام مل جاديروز و ا يها آوري فنو  يدانش فن
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 ليتس ه  يه ا  ن ه يزم ،يارتب اط  يه ا  تساخريه: زآن، از جمل ياصل يها بر توسعه مؤلفه ديبا تأک انيبن گسترش اقتصاد دانش -

و م رتبط   يو حق وق  يق  ياز حقوق اش خاص حق  يقانون تيو گسترش کاربرد آن، حما آوري فنپژوهش به  يدستاوردها ليتبد

 .شورک يديتول يها با بخش يو پژوهش يعلم يها کردن بخش

 ماتينظران در تصم فاده از نظرات متخصصان و صاحبو است يرانيکار، کاالها و خدمات ا ه،ياز سرما تيوسعه فرهنگ حمات -

 .ياقتصاد

و  قيمتضمن تحق ريخطرپذ يگذار هيسرما يها به حوزه يرانيا يها هيورود سرما قيذاران و تشوگ هياز محققان و سرما تيحما -

  حوزه. نيدر ا يگذار هيسرما يضمانت برا ايشراکت  يها صندوق سيتوسعه با تأس

 امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعاتبخش م در هاي کلي نظا سياست -4-1-9

اب الغ   29/11/1389هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات در تاريخ  سياست

 :[13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است شده است. در اين سياست

سازي ساختارهاي حياتي و حس اس و مه م در ح وزه     مناسب براي امنايجاد نظام جامع و فراگير در سطح ملي و سازوکار  -

ب ه   هاي اطالعاتي و ارتب اطي در کش ور   هاي الکترونيکي و سامانه اطالعات و ارتباطات، و ارتقاء مداوم امنيت شبکه آوري فن

ايراني و  -يت اسالميحفظ فرهنگ و هو، صيانت از اسرار کشوري، هاي مل پايداري زيرساخت، استمرار خدمات عمومي منظور

 .هاي مادي و معنوي هاي مشروع و سرمايه حراست از حريم خصوصي و آزادي، هاي اخالقي ارزش

 .اطالعات و ارتباطات با رعايت مالحظات امنيتي آوري فنوسعه ت -

اي ه   ه اي علم ي و فن ي امني ت ش بکه      هاي تخصصي داخل ي در توس عه زيرس اخت    بومي و توانمندي آوري فنتکيه بر  -

 .هاي اطالعاتي و ارتباطي الکترونيکي و سامانه

 .اطالعات و ارتباطات آوري فنپايش، پيشگيري، دفاع و ارتقاء توان بازدارندگي در مقابل هرگونه تهديد در حوزه  -

ظ و کننده زير نظر دولت به منظور هدايت، نظارت و ت دوين اس تانداردهاي الزم ب راي حف      تعيين نهاد متولي و هماهنگ   -

 .نويس قوانين مورد نيازتوسعه امنيت فضاي توليد و تبادل اطالعات و ارتباطات و تهيه پيش

 خصوص اصالح الگوي مصرفهاي کلي نظام در  سياست -4-1-11
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ابالغ ش ده اس ت. در    14/4/1389هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در خصوص اصالح الگوي مصرف در تاريخ  سياست

 :[13] ارد زير ذکر شده استها از جمله مو اين سياست

 ر،يو قناع ت و مقابل ه ب ا اس راف، تب ذ      ييج و  فرهن گ ص رفه   جيترو ،يو سازمان ياجتماع ،ياصالح فرهنگ مصرف فرد -

 .يرسانه مل ژهيوه ها ب و رسانه يو هنر يآموزش ،يهاي فرهنگ با استفاده از ظرفيت يخارج يو مصرف کاال ييگرا تجمل

ب ه منظ ور ک اهش مس تمر      يمت  يرقيو غ يمت  يمتع ادل از اق دامات ق   يا با اعمال مجموعه يدر مصرف انرژ ييجو صرفه -

 يکنون زانيدوم م کيبرنامه پنجم توسعه و به حداقل  انيتا پا يکنون زانيکشور به حداقل دو سوم م «يشاخص شدت انرژ»

 :زير يها استيبر س ديبرنامه ششم توسعه با تأک انيتا پا

 .يانرژ ديتول ديهاي جد ظرفيت جاديدر ا يانتقال و مصرف انرژ د،يدر تول يور بهره شيافزادادن به  تياولو الف(

 .يعرضه و مصرف انرژ يساز نهيکشور به منظور به يسامانه انرژ کپارچهيانجام مطالعات جامع و  ب(

ي برا يبانک التيکردن تسهو فراهم  يمال تيحما رينظ يقيتشو يها استيو اعمال س يانرژ يور بهره يبرنامه مل نيتدو ج(

 .يانرژ آييارتقاء کار يبرا يو خصوص يمردم ينهادها يريگ و شکل يمصرف و عرضه انرژ يساز نهيبه يها طرح ياجرا

 با سازوکار مناسب. يکالن انرژ يها شاخص شيپا د(

 يب را  يمل   ياجب ار  يردهاو اعمال استاندا نيتدو ،يو مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژ نيقوان بيو تصو يبازنگر ه(

کنن دگان ب ه اص الح    ديآنها و الزام تول ينظام نظارت بر حسن اجرا تيبر و تقو يانرژ زاتيو تجه ليوسا هيو واردات کل ديتول

 بر. يانرژ يديتول يندهايفرآ

م کردن امکان به منظور فراه يو برون شهر يبر راه آهن درون شهر ديبا تأک يساختار حمل و نقل عموم تياصالح و تقو و(

 .يحمل و نقل عموم لياستفاده سهل و ارزان از وسا

 .نيو نو ريپذديتجد يها يسهم انرژ شيبرق و افزا ديمنابع تول يساز متنوع ها، روگاهين يبازده شيافزا ز(

 ت.همزمان برق و حرار ديو پر بازده برق و تول اسيپراکنده، کوچک مق ديتول يها روگاهيبرق از ن ديگسترش تول ح(

 :ريز يها استيدر چارچوب س يور ارتقاء بهره -

 به منافع حاصل از کسب و کار جامعه. شتريهرچه ب يبه سمت اتکا يتحقق درآمد مل کرديتحول رو الف(

 :قياز طر يور منافع حاصل از بهره ميبر استقرار نظام تسه ديبا تأک يور بهره شيافزا ب(
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 .هيپا بر اقتصاد دانش ديبا تأک يو ماد ياجتماع ،يانسان يها هياز سرما يارزش افزوده و منافع ناش يحداکثرساز ج(

 پدافند غيرعاملبخش هاي کلي نظام در  سياست -4-1-11

ابالغ ش ده اس ت. در اي ن     29/11/1389هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش پدافند غيرعامل در تاريخ  سياست

 :[13] ها از جمله موارد زير ذکر شده است سياست

ک اهش   ،يبازدارن دگ  شيک ه موج ب اف زا    رمس لحانه يکه عبارت اس ت از مجموع ه اق دامات غ    رعامليبر پدافند غ ديأکت -

 يو اق دامات نظ ام   داتيبحران در مقابل تهد تيريمد ليو تسه يمل يداريارتقاء پا ،يضرور يها تيتداوم فعال ،يريپذ بيآس

 گردد. يدشمن م

 تي  ح ائز اهم  س ات ي( در مورد مراکز، اماکن و تاسدهيفا - نهياصل هز تي)با رعا رعامليپدافند غ يها طرح يو اجرا هيته -

اعتب ار   نيبرنامه شش م و ت ام   انيو امکانات حداکثر تا پا يبند تي( موجود و در دست اجراء بر اساس اولويرنظاميو غ ي)نظام

 .ازيمورد ن

 .يداخل ديو تول يبر طراح ديبا تاک رعامليور در پدافند غکش ازيمرتبط مورد ن عيو صنا آوري فنالزم از توسعه  تيحما -

دش من   ديجد داتيتهد ريو سا يکيو الکترون يافزار نرم داتيدر مقابله با تهد رعاملياصول و ضوابط پدافند غ يريبه کارگ -

 .يا انهيو را يمخابرات ،يرسان اطالع يها شبکه انتيبه منظور حفظ و ص

 صنعتبخش هاي کلي نظام در  سياست -4-1-12

ه ا از   ابالغ شده است. در اين سياست 29/9/1391هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران در بخش صنعت در تاريخ  سياست

 :[13] جمله مورد زير ذکر شده است

 ج اد يا ،و توس عه  قي  با گس ترش تحق  ،يو راهبرد شرفتهيپ يها آوري فنبه  يابيکشور و دست عيصنا آوري فنارتقاء سطح  -

و  يعلم   ش رفته يتعامل سازنده با مراک ز پ ، کشور يو صنعت يپژوهش ،يآموزش ،يمراکز علم يهمکار تيتقوي، قدرت طراح

 ي.و رقابت ينسب ديجد يها تيمز نشيموجود و کشف و آفر ينسب يها تياز مز يريگ بهره، جهان يصنعت
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 اشتغالخصوص هاي کلي نظام در  سياست -4-1-13

ها  اين سياستشده است. در  ابالغ 28/4/1390در خصوص اشتغال در تاريخ  هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران سياست

 :[13] از جمله موارد زير ذکر شده است

از  يري  گ با بهره يو مل يبه عنوان ارزش اسالم يداخل داتيو استفاده از تول ينيکارآفر د،يفرهنگ کار، تول تيو تقو جيروت -

 کشور. يغيو تبل ينظام آموزش

نسبت به تح والت   ينگر ندهيو آ انيبن و اقتصاد دانش آوري فنبر استفاده از توسعه  ديبا تأک داريپا يشغل يها فرصت جاديا -

 .يو جهان يآنها در سطح مل

تعامل مؤثر  قيکاال و خدمات از طر يخارج يبه بازارها يکار و دسترس يرويمبادله ن ،يو منابع مال هيسرما ،آوري فنجذب  -

 .يو جهان يا منطقه باتيها و ترت ، سازمانو سازنده با کشورها

 (.تي)ترانز و حق گذر يمانند گردشگر تيمز يدارا يهاي اقتصاد از ظرفيت نهيگسترش و استفاده به -

ه اي نوپ ا،    از ش رکت  يبانيه ا و پش ت   دهي  ا يساز يتجار يبرا هيشراکت در سرما يها و توسعه صندوق سياز تأس تيحما -

 کوچک و نوآور.

راي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش بي کلي نظام ها سياست -4-1-14

 عالي و مراکز تحقيقاتي

راي رشد و توسعه علمي و تحقيقاتي کشور در بخش آموزش عالي و مراک ز  هاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران ب سياست

ها از جمله م وارد زي ر    ست(. در اين سياستتصويب شده است )اين سند هنوز ابالغ نشده ا 15/12/1383در تاريخ  تحقيقاتي

 :[13] ذکر شده است

 و توليد با اولويت نيازهاي کشور . آوري فناي،  حکيم پيوند ميان نظام آموزش عالي با زنجيره تحقيقات کاربردي و توسعهت -

  .فني در منطقه ها در آموزش و پژوهش براي تامين نيازهاي کشور و نيل به جايگاه اول علمي و عيين اولويتت -

 آوري فنراي رشد و توسعه بهاي کلي نظام  سياست -4-1-15
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تصويب شده است )اين سند  22/1/1383در تاريخ  آوري فنراي رشد و توسعه بهاي کلي نظام جمهوري اسالمي ايران  سياست

کام ل آن در اينج ا ذک ر     پ ردازد، م تن   م ي  آوري فنهنوز ابالغ نشده است(. با توجه به اينکه اين سند به طور ويژه به توسعه 

 :[13] شود مي

مق ام معظ م    15/1/1377بر اساس بند اول اصل يکصد و دهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و در اجراي اوامر م ورخ  

هاي کلي نظام ب راي رش د و توس عه     رهبري، نظر مشورتي نهايي شوراي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست

 :بند به شرح ذيل به تصويب رسيد 25ماده و  4در کشور طي  آوري فن

 جهاني، توليد دانش، کسب ثروت و افزايش قدرت ملي از طريق: آوري فنبا هدف ارتقاء جايگاه ايران در  آوري فنتوسعه  -1

 .آوري فنتقويت عزم ملي براي رشد و توسعه  -1-1

ه اي پيش رفته و    آوري فنظام مديريتي براي دستيابي به هاي راهبردي و اصالح ساختار ن گذاري و تدوين برنامه سياست -1-2

 جمهوري. حمايت از آن، زير نظر رياست

 هاي کشور. ها و ظرفيت بر اساس نيازها، مزيت آوري فنتعيين اولويت در حمايت از  -1-3

شان، حف ظ و ج ذب   تاکيد بر تربيت نيروي انساني کارآمد، خالق و متعهد، شناسايي نخبگان، پرورش استعدادهاي درخ -1-4

 هاي انساني و ارتقاء روحيه خودباوري و خوداتکايي. سرمايه

هاي صنعتي و فني و خدماتي  ها با بخش ها و مراکز تحقيقاتي و فرهنگستان دهي همکاري ميان دانشگاه تقويت و سامان -1-5

 دولتي و غيردولتي .

رگاني و گمرکي با هدف تغيير روند ورود ک اال و خ دمات از   هاي باز ويژه در بخشه اصالح و تکميل قوانين و مقررات ب -1-6

ريزي براي ايجاد  ، کسب دانش طراحي و ساخت براي توليد محصوالت در داخل کشور و برنامهآوري فنخارج به فرآيند انتقال 

 .آوري فنافزاري در توسعه  افزاري و نرم هاي سخت تناسب ميان مولفه

 در کشور. آوري فنهاي  ا از افزايش توانمنديه تقويت حمايت کليه دستگاه -1-7

 هاي مختلف علوم. اي و نوآوري در زمينه حمايت از مالکيت معنوي و بسترسازي براي توسعه تحقيقات کاربردي و توسعه -1-8

 و شکوفايي علمي. آوري فنگيري صحيح در توسعه  ها در ارائه سمت ارتقاء نقش فرهنگستان -1-9
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داخل ي، ج ذب    آوري ف ن افزاري  هاي نرم المللي با تاکيد بر توسعه منابع انساني، تقويت بخش هاي بين تقويت همکاري -1-10

 هاي جهاني. ايراني و ارتقاء کيفيت منطبق با شاخص آوري فنها و نخبگان ايراني و غير ايراني، بازاريابي براي  سرمايه

 اساس:در کشور بر  آوري فنهاي ملي  ها و ظرفيت تقويت زيرساخت -2

هاي عملي و تقويت روحيه خالقيت در تمام مراحل نظام  اهتمام جدي به ارتقاء سطح کيفي علوم پايه و آموزش مهارت -2-1

 .آوري فندهي علمي به تحقيقات در حوزه  آموزشي و نهادينه کردن تحقيق و جهت

، رفع نيازهاي داخلي و کسب سهم مناسب هاي جديد با هدف تحکيم استقالل آوري فنتوسعه صنايع و خدمات مبتني بر  -2-2

 از بازار جهاني.

 موجود بر اساس بازنگري مداوم. آوري فنهاي  نوسازي صنايع و اصالح و تکميل ظرفيت -2-3

 رساني. سازي، پردازش و اطالع آوري، ذخيره کارآمد شامل جمع آوري فنايجاد نظام اطالعات  -2-4

از توليد ناخالص ملي از طريق اختصاص بودج ه مناس ب و تش ويق م الي و      آوري نفتاکيد بر افزايش سهم تحقيق در  -2-5

 ها . هاي مناسب براي توسعه پژوهش، ارزيابي و نظارت مستمر در اجراي سياست هاي غيردولتي و تنظيم شاخص معنوي بخش

 هاي بومي و سنتي. آوري فنحمايت از توليد و صدور محصوالت متکي بر  -2-6

 .آوري فنهاي علوم و  ها و پارک تاسيس و توسعه شهرک حمايت از -2-7

 از طريق: آوري فنتبيين و ترويج مباني فرهنگي توسعه  -3

 در کشور. آوري فنافزايش درک اجتماعي نسبت به اهميت توسعه علم و  -3-1

 اصالح الگوي مصرف. -3-2

ق م ردم ب ه اس تفاده از کااله اي س اخت داخ ل در       ترويج فرهنگ استانداردسازي و ارتقاء کيفيت در توليد جهت تشوي -3-3

 فرهنگ عمومي کشور.

ه اي علم ي، فن ي و     اهميت دادن به عالقه و استعداد در نظام گزينش، آموزش و اش تغال و مبن ا ق رار دادن تخص ص     -3-4

 هاي مرتبط. اي در استخدام حرفه

 اي در فرهنگ عمومي کشور. خصوص مشاغل فني و حرفهه گذاري به کليه مشاغل، ب تقويت و ارزش -3-5

 تشويق فرهنگ کارآفريني فني در کشور. -3-6
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 ترويج روحيه کار جمعي، وجدان کاري و خودباوري. -3-7

سازي جهت اولويت دادن به منافع ملي بر منافع شخصي و صنفي در امور مرتبط ب ا واردات ک اال و خري دهاي     فرهنگ -3-8

 تجهيزاتي و فني.

  . آوري فنهاي فرهنگي، اجتماعي و موازين اسالمي در استفاده از  شاهتمام به حفظ ارز -4

  کشور آوري فنسند تحول راهبردي علم و  -4-1-16

ابالغ شده است، جزء اسناد پش تيبان نقش ه ج امع علم ي      6/5/1388، که در تاريخ کشور آوري فنسند تحول راهبردي علم و 

 .[17] ي نقشه جامع علمي کشور يکسان استشود و محتواي بخش مهمي از آن با محتوا کشور محسوب مي

 نقشه جامع علمي کشور  -4-1-17

و  ه ا  ش امل مب اني، اه داف، سياس ت    اي  ابالغ شده است. اين س ند مجموع ه   24/2/1390نقشه جامع علمي کشور در تاريخ 

 ان داز  ه اهداف چشمهاي اسالمي براي دستيابي ب مبتني بر ارزش آوري فنراهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و 

 .[14] باشد مي ساله کشور بيست

 ، موارد زير ذکر شده است:نقش  جامع علمي کشور هاي بنيادين و الگوي نظري ارزشدر فصل اول با عنوان 

با محيط زيست، سالمت معنوي و جسمي، رواني و اجتماعي  آفرين و هماهنگ آفرين، توانمندساز، ثروت کمال آوري فنعلم و  -

 .جامعه آحاد

 در جهان آوري فنتوسعه علم و  بخش با محيط جهاني و فرآيندهاي تعامل فعال و الهام -

 ، موارد زير ذکر شده است:آوري فنوضع مطلوب علم و در فصل دوم با عنوان 

 دستاوردهاي آن کارگيري و نوآوري و به آوري فنتوانا در توليد، توسعه علم و  -

 جهان با مرجعيت علمي در آوري فنپيشتاز در مرزهاي دانش و  -

 بخشي در جهان احراز جايگاه برجسته علمي و الهام در جهان اسالم و آوري فندستيابي به جايگاه اول علم و  -

و  ه اي نس بي کش ورن انتش ار     ه ا و نيازه ا و مزي ت    متناسب با اولويت هاي نوين و نافع، آوري فندستيابي به توسعه علوم و  -

 خدماتي در نهادهاي مختلف آموزشي و صنعتي وکارگيري آنها  به
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 کشور درصد توليد ناخالص داخلي 50داخلي به بيش از  آوري فنو  افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش -

 موقعيت محوري و تاريخي ايران در فرهنگ و تمدن اسالمي در جهان اسالم و احياي آوري فنعلم و  ءکمک به ارتقا -

 المللي مراکز علمي معتبر بين با آوري فنهاي علوم و  رش همکاري در حوزهگست -

 در جهان اسالم آوري فنو  اطالعات به منظور کسب جايگاه اول در حوزه علم آوري فن تثبيت جايگاه کشور در -

داخت و دستيابي ب ه  دستيابي به دانش انرژي گ اي، هاي هسته کسب دانش طراحي و ساخت نيروگاه تثبيت جايگاه کشور در -

با مشارکت جه ان   (GEO) به مدار زمين آهنگ انسان به فضا و کسب دانش طراحي و ساخت و پرتاب ماهواره اعزام آوري فن

   المللي. هاي بين همکاري اسالم و

ن موارد زير هايي در سه سطح الف، ب و ج ذکر شده که در آ ، اولويتکشور آوري فنهاي علم و  اولويتدر فصل سوم با عنوان 

 ذکر شده است:

اند. در بخش عل وم   ذکر شده اي هسته آوري فنو  اطالعات و ارتباطات آوري فن، آوري فنهاي الف، در بخش  در بين اولويت -

 اند.  ذکر شده هاي نو و تجديدپذير انرژي و انرژي بازيافت و تبديلپايه، 

 ذکر شده است. ملپدافند غيرعا، آوري فنهاي ب، در بخش  در بين اولويت -

 هاي بومي ذکر شده است.  آوري فن، آوري فنهاي ج، در بخش  در بين اولويت -

، موارد زير ذکر ش ده اس ت )هري ک از    در کشور آوري فنعلم و  راهبردها و اقدامات ملي براي توسعهدر فصل چهارم با عنوان 

 ها شامل راهبردهاي ملي و اقدامات ملي هستند(: اين راهبرد

 س ازي نظ ام تعل يم و    و انسجام بخشيدن به آنه ا و هماهن گ   آوري فناصالح ساختارها و نهادهاي علم و : 1برد کالن راه -

 ريزي کالن گذاري و برنامه تربيت، در مراحل سياست

 هاي اصلي جامعه و ايجاد فضاي مساعد، براي گفتمان توجه به علم و تبديل آن به يکي از: 2راهبرد کالن  -

 ه اي فرهنگ ي،   ک ارگيري مؤلف ه   از طريق توسعه و تعمي ق و ب ه   هاي اسالمي برمبناي آموزه آوري فنتوليد علم و شکوفايي و 

 اجتماعي و سياسي

 به ايفاي نقشي مؤثرتر در اقتصاد و نوآوري آوري فنجهت دادن چرخه علم و : 3راهبرد کالن  -
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اقتض ائات   ه سمت حل مشکالت و رفع نيازهاي واقع ي و و نوآوري ب آوري فندهي آموزش، پژوهش،  : جهت7راهبرد کالن  -

 مرزهاي دانش براي تحقق مرجعيت علمي کشور با توجه به آمايش سرزمين و نوآوري در

 اسالم. ويژه کشورهاي منطقه و جهان با کشورهاي ديگر به آوري فن تعامل فعال و اثرگذار در حوزه علم و -

 نوآوري براي ايفاي نقش مؤثرتر حوزه فني و مهندسي. و آوري فنو  دهي به چرخه علم : جهت12راهبرد کالن  -

 برنامه راهبردي وزارت نيرو  -4-1-18

ني ز نامي ده    "وزارت ني رو  ان داز و برنام   راهب ردي بلندم دت     سند چشم"(، که 1404برنامه راهبردي وزارت نيرو )وزارت نيرو 

 مه و شش بخش تشکيل شده است.منتشر شده است. اين سند از يک مقد 1390شود، در مردادماه  مي

شود. نظر به اهميت اين بخش،  ناميده مي "انداز و راهبردهاي بخش برق و انرژي مأموريت، چشم"هاي اين سند  يکي از بخش

 :[27] شود متن کامل آن در اينجا ذکر مي

  مأموريت بخش برق و انرژي

ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي  ريزي کالن انرژي و برنامهگذاري و  دار سياست هاي برق و انرژي عهده وزارت نيرو در بخش

 باشد. انرژي کشور مي برق و حفظ کيفيت آن در راستاي توسعه پايدار و امنيت عرضه

ضوابط و مقررات و لوايح مرتبط،  دهي، هدايت، نظارت، تدوين ريزي، سازمان گذاري، برنامه وزارت نيرو در اين بخش با سياست

ها  هاي خصوصي، تعاوني و عمومي را در تمامي عرصه بخش آفرينان، فعاليت را براي ايجاد هماهنگي بين نقشبسترهاي الزم 

بخشي به فضاي کسب و ک ار در عرص ه مل ي و فرامل ي بخ ش ب رق و        مصرف، رونق سازي فراهم نموده و با حمايت از بهينه

گ ذار را   ق انون  ت، کشاورزي، خدمات، دول ت و نهاده اي  هاي صنع نفعان خود شامل آحاد جامعه، بخش کليه ذي انرژي، حقوق

 کند. رعايت مي

زيس ت و متناس ب ب ا     مح يط  ه اي ن وين، س ازگار ب ا     آوري ف ن گي ري از   وري و بهره وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهره

شمندترين دارايي، نقشي عنوان ارز متخصص و خالق به وري منابع انساني هاي حال و آينده و توسعه مشارکت و بهره زيرساخت

کشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي ک اهش ش دت ان رژي، اف زايش خوداتک ايي و       مؤثر در رفاه اجتماعي و تبادل برق با

 کند. هاي تجديدپذير اقدام مي انرژي توسعه کاربرد
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  انداز بخش برق و انرژي چشم

تکي ه ب ر س اختاري منس جم و      دس ترس ان رژي، م ديريت تقاض ا،     وزارت نيرو در بخش برق با استفاده از منابع متن وع و در 

در عرض ه ب رق مطم ئن و پاي ا و ب ا کيفي ت مناس ب )در ح د          کند تا کشور اي عمل مي متخصصين توانمند و خالق به گونه

در بازار  انهکشورهاي منطقه گردد و با ايجاد بسترهاي الزم، دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصف استانداردهاي جهاني( سرآمد

 منطقه تثبيت گردد. برق را ميسر نموده و جمهوري اسالمي ايران به عنوان مرکز راهبري شبکه برق در

  راهبردهاي بخش برق و انرژي

هاي خصوصي و تع اوني در   بخش سازي و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندي بهبود فضاي کسب و کار، توسعه خصوصي -1

 حوزه برق و انرژي:

 هاي خصوصي و تعاوني گذاري بخش يجاد انگيزه و اطمينان براي سرمايها -1-1

 هاي تصدي بخش دولتي حداقل نمودن فعاليت -1-2

 سازي وري در فرآيند خصوصي ارتقاء بهره -1-3

 هاي خصوصي و تعاوني و ايجاد بانک نيرو گذاري بخش تسهيل در سرمايه -1-4

 مهندسي برق-فنيحمايت از توسع  صادرات کاال و خدمات  -1-5

 و نظاير آن در صنعت برق ICT هاي ها و فرصت تجاري براي استفاده از قابليت -استقرار سازوکار اقتصادي -1-6

 گذاري در بخش برق و انرژي: بهبود فرآيند سياست -2

 تهيه و تدوين برنام  جامع انرژي کشور -2-1

 هاي بخش اعمال حاکميت و نظارت بر فعاليت -2-2

 ريزي گذاري و برنامه رش تعامالت در امر سياستگست -2-3

مختلف با رويکرد کاهش شدت انرژي در  هاي ارتقاء و توسع  نظام مديريت تقاضا و اصالح الگوي مصرف انرژي در بخش -3

 کشور:

 جلب مشارکت مردم به منظور استفاده بهينه از برق -3-1

 سازي مصرف هينههاي خدمات انرژي غيردولتي در جهت ب توسعه شرکت -3-2
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 ها کردن يارانه توجه به قانون هدفمند هاي برق، با تغيير در نظام پرداخت يارانه -3-3

 حمايت از توسعه حمل و نقل برقي -3-4

 توسعه و ارتقاء سطح استانداردهاي مصرف برق و توليد تجهيزات برقي -3-5

 راستاي کاهش مصرف انرژي هاي جديد در آوري فنحمايت از مراکز پژوهشي و صنايع مرتبط به منظور توسع   -3-6

 اصالح ساختار موجود جهت اعمال مديريت تقاضا و کاهش شدت انرژي -3-7

 توسع  سامان  هوشمند شبک  برق -3-8

 گذاري برق بر مبناي عرضه و تقاضا و توسعه بازار برق استقرار نظام قيمت -3-9

 هاي برق سازي تعرفه ساده -3-10

 برق: بخشي، توسعه و جذب منابع مالي مورد نياز براي توسع  صنعت مالي، تنوعاصالح نظام  -4

براي ص نعت ب رق ب ه وي ژه اس تفادة       به روزرساني ضوابط و مقررات به منظور تسهيل در تحصيل منابع درآمدي جديد -4-1

 چندمنظوره از تأسيسات صنعت

هاي داخلي  غيردولتي و جذب سرمايه لي بخش با تأکيد بر منابعبخشي، مديريت بهين  منابع مالي و تقويت توان ما تنوع -4-2

 توسعه هاي و خارجي بخش برق و انرژي متناسب با برنامه

 بخش برق و انرژي: آوري فنارتقاء سطح تحقيق و توسعه و  -5

 غيردولتي هاي تحقيقاتي و يا مشاورهاي هدايت و حمايت از مراکز تحقيقاتي داخلي و شرکت -5-1

 هاي بخش ها و مزيت اسايي و بررسي فرصتشن -5-2

 زيست هاي نوين و سازگار با محيط آوري فنسازي  شناسايي، انتقال و بومي -5-3

 سازي آن خارجي توانمند و نهادينه افزايش سطح تعامل بخش برق و انرژي با مراکز علمي و تحقيقاتي داخلي و -5-4

 تحقيقات کاربردي بخش هاي بازنگري در نظام تعريف و ارجاع پروژه -5-5

هاي انتق ال ب رق ب ا ولت اژ      ابررسانا، سيستم سازي برق از جمله: هاي نوين انتقال و ذخيره مطالعه و بررسي کاربرد روش -5-6

ه اي انتق ال ب رق متن اوب      سيس تم (، HVDCم )ق وي ب ا جري ان مس تقي     فش ار  ب رق  انتقال هاي (، سيستمEHV) خيلي باال

 ها، هواي فشرده، هيدروژن و ... طريبا، (FACTS) پذير انعطاف
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 سازي آنها و نوسازي و بهينه هاي توليد، انتقال و توزيع برق متناسب با نيازهاي مصرف مديريت شده توسعه ظرفيت -6

 ها: وري توليد برق و ارتقاء بازده نيروگاه افزايش بهره -7

محيطي در مناسبات مالي  هاي زيست هزينه هاي واقعي سوخت و هاي با بازده باالتر و اعمال هزينه توسع  کاربرد نيروگاه -7-1

 توليد و عرض  برق

 برودت مولدهاي پراکنده، با تأکيد بر توليد همزمان برق و حرارت و آوري فنکارگيري  به -7-2

 ها سازي نيروگاه تجاري در بهينه -استقرار سازوکار اقتصادي -7-3

 با راندمان باال نوين و تجهيزات آوري فناستفاده از  -7-4

 هاي حرارتي نيروگاه بي و افزايش هماهنگي آنها با توليدآ هاي برق برداري از نيروگاه مديريت بهينه بهره -7-5

 ها به تأمين سوخت نيروگاه بخشي هاي قانوني براي اولويت ها و توسع  ظرفيت بخشي در سوخت نيروگاه تنوع -7-6

 و واحدهاي صنعتي هاي مجاور يا داخل شهرها جهت مصارف منازل هاستفاده از انرژي حرارتي نيروگا -7-7

 توسعه مديريت و منابع انساني در بخش برق و انرژي: -8

 اي استقرار نظام پروانه صالحيت حرفه -8-1

 پروري در کليه سطوح صنعت برق ارتقاء و توسع  نظام تأمين مدير و جانشين -8-2

دانش و تجارب صنعت برق و استقرار و  ردي و سازماني، با رويکرد مستندسازي و انتقالارتقاء و توسع  نظام يادگيري ف -8-3

 توسع  نظام مديريت دانش

 اهداف صنعت برق داشت منابع انساني متناسب با ارتقاء و توسع  نظام جذب، توانمندسازي و نگه -8-4

 هاي نو و تجديدپذير: ارتقاء توانمندي در توليد برق از انرژي -9

برق از انرژي خورش يدي و ب ادي در    هاي مربوط به توليد در فعاليت آوري فنسازي  تمرکز بر تحقيق و پژوهش و بومي -9-1

 کشور

ه اي ن و و    م رتبط ب ا ان رژي    ه اي  آوري ف ن س ازي   اي از اعتبارات تحقيقاتي به ب ومي  تخصيص درصد معين و فزاينده -9-2

 تجديدپذير

 سازي آنها تجاري نو و تجديدپذير و هاي نه در زمينه انرژيهاي نمو تعريف و اجراي پروژه -9-3
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 و تجديدپذير هاي نو بسترسازي، حمايت و جلب مشارکت بخش غيردولتي براي توسع  انرژي -9-4

 هاي نو و تجديدپذير جلب مشارکت مردم براي حمايت از توليد برق از انرژي -9-5

 تجديدپذير هاي نو و توسعه استفاده از انرژي تنظيم قوانين مناسب در بازار برق به منظور -9-6

 اي برق: توسعه مبادالت منطقه -10

 توليد برق صادراتي زيست براي هاي سوخت و محيط برقراري مناسبات قابل اتکا و شفاف در هزينه -10-1

با ارزش اف زوده  بازارهاي هدف و متناسب  اي برق با توجه به وسعه تجارت منطقه حمايت از بخش خصوصي براي ت -10-2

 ملي

تب ادل س نکرون، متناس ب ب ا      ه اي  افزايش ظرفيت تبادل برق با کش ورهاي منطق ه و رف ع موان ع توس عه ظرفي ت       -10-3

 استانداردهاي جهاني

 اعطاي مجوز صادراتي به توليدکنندگان برق از منابع انرژي نو و تجديدپذير -10-4

 سطح بهينه: هاي برق، در جهت نيل به کاهش تلفات در شبکه -11

ه اي فش ار    استفاده غيرمجاز از برق در شبکه هاي مناسب جهت جلوگيري از اصالح مقررات و ضوابط و توسع  سامانه -11-1

 ضعيف

 شبکه هاي کاهش تلفات و هوشمندسازي تجاري در فعاليت -استقرار سازوکار اقتصادي -11-2

 توزيع برقتوزيع و  هاي فوق هماهنگي در طراحي و توسع  شبکه -11-3

 هاي توزيع اصالح معماري شبکه -11-4

 روز مديريت بهينه سطح روشنايي معابر در طول مدت شبانه -11-5

هاي کيفي ت خ دمات ب ه     بهبود شاخص نفعان و گويي مناسب به نيازها و انتظارات ذي ارتقاء و توسعه نظام ارتباط و پاسخ -12

 رضايت آنان اءمنظور احقاق حقوق شهروندي، تکريم مردم و ارتق

 ارتقاء سطح کارآمدي و امنيت اطالعات در بخش: -13

ه اي   من ابع اطالع اتي و سيس تم    اطالعات جهت حفظ امنيت و پايداري آوري فناستفاده بهينه از دستاوردهاي نوين  -13-1

 عملياتي صنعت برق
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 ارائه خدمات قابل دسترس از راه دور اطالعات و ارتباطات صنعت برق جهت آوري فنهاي  استفاده بهينه از ظرفيت -13-2

 اطالعات آوري فنسازي و بخش  ايجاد ارتباط ساختاري مناسب بين مراکز تصميم -13-3

 هاي يکپارچه اطالعات مديريت استقرار و توسعه سيستم -13-4

 هاي اطالعاتي افزارها و بانک توسعه نرم -13-5

نيازهاي روزافزون حياتي و اختصاص ي اي ن    گويي به برق جهت پاسخهاي مخابراتي صنعت  تقويت و توسعه زيرساخت -13-6

 صنعت

 هاي صنعت برق: محيطي و ارتقاء ايمني در فعاليت سازگاري زيست -14

 صنعت برق محيطي ارتقاء سطح ايمني و سالمتي شهروندان در مقابل خطرات و مسائل زيست -14-1

 ات صنعت برق و مشترکيننمودن نصب سيستم زمين در کليه تأسيس الزامي -14-2

 (HSE) ارتقاء و توسعه نظام بهداشت، ايمني و محيط زيست -14-3

 هاي صنعت برق محيطي فعاليت تهيه طرح جامع زيست -14-4

 محيطي بخش هاي پايش و کنترل آثار زيست ايجاد سامانه -14-5

 خدمات: ئهپذيري بخش با رويکرد استمرار ارا تقويت قدرت بازدارندگي و کاهش آسيب -15

 سازي و توسعه فرهنگ مقابله با بحران آگاه -15-1

 )ريسک( هاي پدافند غيرعامل و مديريت بحران و خطرپذيري سازي نظام طراحي و پياده -15-2

 هاي حلقوي هاي بين عرضه و تقاضاي برق و ايجاد شبکه برقراري تعادل منطق -15-3

 هاي توليد برق ريآو فنبخشي به منابع اوليه انرژي و  تنوع -15-4

 ها حصول اطمينان از تأمين سوخت نيروگاه -15-5

 هاي صنعت برق ها و پروژه توسعه نظام مديريت پروژه و مهندسي ارزش در طرح -16

 ها و شبکه ويژه براي مديريت بهينه حريم تأسيسات روز کردن قوانين مربوط به صنعت برق به به -17

مبناي برنام     مديريت عملکرد بر عملکرد کارکنان، مديران و سازمان با رويکرد توسع  نظاماصالح و ارتقاء نظام ارزيابي  -18

 استراتژيک بخش



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري و نقشه راه توسعه فن راهبرديسند 

 راهبري شبكه برق ايران
109 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

شود. نظ ر   ناميده مي "آوري فنانداز و راهبردهاي بخش آموزش، پژوهش و  مأموريت، چشم"هاي اين سند  يکي ديگر از بخش

 شود: به اهميت اين بخش، متن کامل آن در اينجا ذکر مي

  آوري فن و پژوهش آموزش، بخش أموريتم

، آوري فنمنابع انساني، توسعه پژوهش و  هاي دار ارتقاء دانش و مهارت عهده آوري فنوزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و 

 در راستاي تأمين نيازهاي صنعت آب و برق است. هاي عمومي و خالقيت و نوآوري افزايش آگاهي

انس اني توانمن د و متعه د ب ه عن وان       دهي، هدايت، نظارت و تکيه بر من ابع  ريزي، سازمان نامهگذاري، بر اين بخش با سياست

اي ب ا   هاي علمي، نظام مديريت دانش و تعام ل ش بکه   نوين در فعاليت هاي کارگيري روش ترين سرمايه و با توسعه و به اصلي

 نمايد. اقدام مي ي و اقتصادي، در راستاي توسعه پايدارهاي فني، مديريت ويژه در حوزه صنعت آب و برق، به نهادهاي فعال در

  آوري فنانداز بخش آموزش، پژوهش و  چشم

ه اي غن ي مغزاف زاري،     و ظرفي ت  مح ور  با برخ ورداري از م ديريت دان ش    آوري فنوزارت نيرو در بخش آموزش، پژوهش و 

هاي انساني متخص ص و کارآم د و    هاي سرمايه وزهغيردولتي، در ح افزاري و سازماني و مشارکت مؤثر بخش افزاري، سخت نرم

 در صنعت آب و برق سرآمد در منطقه خواهد بود. آوري فنتوسعه دانش و 

  آوري فنراهبردهاي بخش آموزش، پژوهش و 

ص نعت آب و ب رق و    آوري ف ن و  ريزي و راهبري مؤثر آموزش، پژوهش گذاري، برنامه استقرار و ارتقاء نهاد و نظام سياست -1

 يفاي نقش مؤثر در مراجع مرتبطا

درصدي از درآم دهاي عملي اتي و    بخشي به منابع مالي داخلي و خارجي بخش از طريق ايجاد بستر قانوني، تخصيص تنوع -2

 وري و تسهيالت حمايتي ها، ارتقاء بهره مديريت بهينه هزينه بودج  عمراني و خريدهاي خارجي و صدور خدمات،

و نيازهاي صنعت و معرفي کارآم د   گويي به تحوالت محيطي صنعت آب و برق و ارتقاء توان پاسخ افزايش تعامل بخش با -3

 بخش

 ارتقاء جايگاه مادي ومعنوي متخصصان بخش -4

 دانش فني گرا کردن پژوهش و حمايت از مالکيت معنوي و توليدکنندگان سازي و مأموريت تجاري -5

 بخش از طريق: آوري فنو خارجي خدمات آموزشي، پژوهشي و تر در بازار داخلي  توسعه و حضور فعال -6
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استانداردها و استفاده از منابع انساني  کاران و مشاوران به رعايت هاي کنترل و قانوني به منظور الزام پيمان برقراري نظام -6-1

 ديده و داراي گواهي صالحيت آموزش

 و برق المللي صنعت آب حضور فعال بخش در قراردادهاي بين -6-2

 معرفي دانش فني و ثبت و فروش حق امتياز -6-3

 هاي بخش و حضور مؤثر در بازار ظرفيت هاي بازاريابي و بازارسازي به منظور معرفي ها و مهارت تقويت توانمندي -6-4

 و خارجي از طريق: نهاد و مراکز علمي و پژوهشي داخلي هاي مردم هاي مشترک با سازمان توسعه همکاري -7

 المللي مشترک هاي تحقيقاتي ملي و بين تعريف و اجراي پروژه -7-1

 آوري فنتوسعه و انتقال  -7-2

 المللي اي و بين ايجاد مراکز پژوهشي منطقه -7-3

 آوري فنهاي علمي و  هاي ارتباطي با پارک ايجاد و توسعه شبکه -7-4

 تأسيس مراکز مشترک آموزشي در منطقه -7-5

 هاي جديد آوري فنهاي مرتبط با  سازي آموزش هنگام به -8

 الملل مرتبط با صنعت در سطح بين آوري فنايجاد نظام پايش تحوالت علمي و  -9

 سازي آنها هاي جديد و انتقال و بومي آوري فنايفاي نقش مؤثر در نقشه راه  -10

نه، رعايت استانداردها و ايمني بهي محيطي، اجتماعي، مديريتي، مصرف در زمينه زيست آوري فنتوسعه آموزش، پژوهش و  -11

 مرتبط با صنعت آب و برق

 آوري فنآموزش، پژوهش و  هاي هاي کنترل و تعالي سازماني در سطح واحدها و پروژه طراحي و استقرار نظام -12

 آوري فنو  هاي غيردولتي فعال در حوزه آموزش، پژوهش بسترسازي و حمايت از توسعه بخش -13

محور  دانش و توسعه مديريت دانش آيند تبديل دانش ضمني به دانش آشکار از طريق اعمال مديريتتسهيل و تقويت فر -14

 در صنعت آب و برق

 المللي بخش در مجامع و نهادهاي بين ايجاد تسهيالت جهت حضور مؤثر و عضويت اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با -15

 آب و برق اکز آموزشي و تحقيقاتي صنعتافزاري مر افزاري و نرم توسعه و تقويت مستمر سخت -16
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 هاي کليدي آوري فنتوسعه و تعميق آموزش و پژوهش  -17

 توسعه شبکه خبرگان، نخبگان و متخصصين )حقيقي و حقوقي( -18

 اصالح الگوي مصرف هاي تخصصي صنعت آب و برق به ويژه هاي عمومي مرتبط با حوزه ارتقاء آگاهي -19

 ابزارهاي مرتبط و حمايت از نوآوران ها و ها، آموزش کارگيري نظام هالقيت و نوآوري از طريق ببسترسازي براي بروز خ -20

 ها  قانون هدفمند کردن يارانه -4-1-19

 :[12] تصويب شده است، از جمله شامل موارد زير است 23/10/1388ها، که در تاريخ  قانون هدفمند کردن يارانه

 ،يس اله پ نجم توس عه اقتص اد     برنام ه پ نج   اني  تا پا  جيشود که به تدر نييتع يا برق به گونه يفروش داخل متيق نيانگيم -

 شده آن باشد. تمام متيمعادل ق رانيا ياسالم يجمهور يو فرهنگ ياجتماع

و هش ت درص د    يبازده حداقل س   سوخت با  نهيو هز عيانتقال و توز ،يانرژ ليتبد يها نهيشده برق، مجموع هز تمام متقي -

کش ور   يها روگاهيبازده ن %( به 1درصد ) کيشود و هر ساله حداقل  ياستانداردها محاسبه م تيکشور و رعا يها هروگاي%( ن38)

تلف ات   ني%( برس د و همچن   45) بازده چه ل و پ نج درص د    قانون به  نيا اجراءسال از زمان  که تا پنج يافزوده شود به طور

ب ه   راني  ا  ياس الم  ي جمه ور  يفرهنگ   و  ياجتم اع  ،يه پنجم توسعه اقتصادسال برنامه پنج انيتا پا عيتوز و انتقالي ها شبکه

 .ابدي  %( کاهش14) چهارده درصد

 اصالح الگوي مصرف انرژيقانون  -4-1-21

 :[12] ابالغ شده است، از جمله شامل موارد زير است 21/1/1390قانون اصالح الگوي مصرف انرژي، که در تاريخ 

منظ ور   مناس ب ب ه   ياجرائ   يه ا کار ، راه"هاي اساسي مشي ها و خط سياست"ن با عنوان فصل اول اين قانو از 4ماده طبق  -

ت ا   ازي  موردن يق ات ياعتبارات تحق نيتأم قيطر از ديجد يها آوري فنو توسعه درباره  قيارتقاء نظام تحق يبرا قيو تشو تيحما

 أتي  ه بيتص و   و ب ه  نيت دو  يب بودجه س نوات در قال روينفت و ن يها خانه توسط وزارت ،يساز يمرحله ساخت نمونه و تجار

 .رسد يم رانيوز

هاي نيرو، نفت، کشاورزي و صنايع و معادن  خانه وزارت، "التيساختار و تشک"فصل دوم اين قانون با عنوان  از 6ماده طبق  -  

ر حيط ه تخصص ي   هاي موردنياز حوزه تخصصي براي عرضه و مصرف انرژي در بيست سال آين ده را د  آوري فنموظفند کليه 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري و نقشه راه توسعه فن راهبرديسند 

 راهبري شبكه برق ايران
112 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

کارگيري توسط سازندگان و توليدکنن دگان داخل ي را ف راهم     خود شناسايي و تمهيد کنند و امکان طراحي و بهبود آنها براي به

 .نمايند

، "بر عيار و استاندارد مصرف انرژي مشترکين، فرآيندها و تجهيزات انرژيم"فصل چهارم اين قانون با عنوان  از 14ماده طبق  -

محيط ي   ها و فرآيندهاي با مصرف انرژي و آل ودگي زيس ت   کنندگان به استفاده از تجهيزات، مجموعه ترغيب مصرف منظور هب

 .شود هاي مالي درنظر گرفته مي کنندگان اين موارد مشوق کمتر، براي مصرف

کلي ه  ، "رس ازي کنندگان ان رژي در بخ ش س اختمان و شه    مصرف"فصل پنجم اين قانون با عنوان  از 21و  20مواد طبق  -

هاي کنترل ي الزم ب راي مص رف     مؤسسات دولتي و عمومي موظفند ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون با تعبيه سامانه

هاي اجرائي و عمومي موظفند به انجام  کليه دستگاههمچنين،  .هاي اداري خود اقدام نمايند هاي انرژي در ساختمان انواع حامل

 .هاي مربوطه و آموزش کارکنان خود اقدام نمايند اء و کنترل سامانه مديريت انرژي در ساختمانمنظور اجر مميزي انرژي به

کنندگان ان رژي ب ا    کليه مصرف، "کنندگان انرژي در صنايع مصرف"فصل ششم اين قانون با عنوان  از 26و  24مواد طبق  -

معادل آن و تقاضاي )ديماند( قدرت الکتريکي بيش  ميليون مترمکعب گاز و يا سوخت مايع  مصرف ساالنه سوخت بيش از پنج

جويي يا استفاده از امکانات بخ ش خصوص ي و ي ا ب دون      از يک مگاوات موظفند با ايجاد واحد مديريت انرژي از طريق صرفه

کاره اي الزم جه ت    س ازي مص رف ان رژي و اج راي راه     گسترش تشکيالت دولتي نسبت به انجام ممي زي ان رژي و بهين ه   

واح دهاي ص نعتي در ص ورت ع دم رعاي ت معياره ا و مشخص ات فن ي و         همچنين،  .سازي مصرف انرژي اقدام نمايند بهينه

معادن، از سال ش روع اص الح الگ وي مص رف      هاي نفت، نيرو و صنايع و خانه استانداردهاي مصرف انرژي با تشخيص وزارت

هاي انرژي جريمه خواهن د ش د. وج وه أخ ذ ش ده در       صورت درصدي از قيمت فروش حامل  براساس شرايط اقليمي و فني به

 .سازي بخش صنعت موضوع اين قانون هزينه خواهد شد کارهاي بهينه اجراي راه

کليه صنايع، مؤسسات و واحدهايي که ، "کنندگان انرژي در صنايع مصرف"فصل ششم اين قانون با عنوان  از 27ماده طبق  -

هاي توليد انرژي الکتريکي از قبيل تولي د همزم ان ب رق و ح رارت،      ان اجراي سامانهدسترسي به شبکه برق وزارت نيرو و امک

 چه به توليد برق، مطابق با استانداردهاي وزارت نيرو اقدام نمايند، وزارت ني رو  توربين انبساطي و يا واحد مستقل را دارند، چنان

 .ستهاي برق موظف به خريد برق مازاد توليدي از آنان ا از طريق شرکت

 ، عبارتند از:"کنندگان انرژي وليدکنندگان و توزيعت"فصل نهم اين قانون با عنوان  برخي از مواد -
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و ب ه ان دازه    لي  آن را در مح ل تحو  دکنن دگان يبرق از تول ديهاي تابعه موظف است خر شرکت قيطر از رويوزارت ن :44 ماده

 :دياقدام نما ريز طيمطابق شرا شتر،يب ايساله  پنج يدادهاارعقد قر قيمنظور از طر نيکند و به ا نيبرق تضم ديهاي تول ظرفيت

 .رديگ يانشعاب، صورت م يبرقرار يعموم يها نهيهز افتيماده به شبکه بدون در نيموضوع ا ياتصال مولدها (الف

برق مشترک  نيتأم يااز انشعاب برقرار شده بر رويوزارت ن صيبا تشخ رات،يتعم يخروج برا ايو  يدر مواقع خروج اضطرار (ب

 .گردد ياشتراک، استفاده م نهيمولد بدون پرداخت هز تيتا سطح ظرف

 يکمبود در شبکه سراسر يها قطع برق در زمان تياز اولو ند،ينما يکه اقدام به احداث مولد در محل مصرف م ينيمشترک (پ

 . شوند يخارج م

عتي، ساختماني، کشاورزي و عمومي را که به توليد همزمان ب رق و  هاي نفت و نيرو موظفند واحدهاي صن خانه وزارت :45 ماده

  د.مند سازن شود بهره صورت عمومي اعالم مي کنند، از امکانات و تسهيالتي که به حرارت و برودت در محل مصرف اقدام مي

دستي نفت و گاز و  ايينهاي نيروگاهي، پااليشگاهي، پتروشيمي و صنايع پ کليه اشخاص حقيقي و حقوقي مجري طرح :46 ادهم

نمايند، موظفند در مطالعه احداث واحدهاي جديد، نس بت ب ه بررس ي فن ي و      واحدهاي صنعتي که خود اقدام به توليد برق مي

هاي انبساط  هاي بازيافت انرژي از جمله توليد همزمان برق، ح رارت و برودت و استفاده از توربين کارگيري سامانه اقتصادي به

عنوان ايستگاه تقليل فشار گاز ورودي به نيروگاه براي توليد ب رق ب دون س وخت     با شيرهاي فشارشکن پشتيبان بهگاز موازي 

هاي فني و اقتصادي موظفند واحدهاي ياد شده را از  سنجي و بررسي اقدام نمايند و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعه امکان

 .کنند هاي بازيافت انرژي احداث صورت سامانه ابتدا به

 و نفت حسب مورد موظفند: روين يها خانه و مصرف برق، گاز و آب در کشور، وزارت ديتول تيريبه منظور مد :47 ماده

و کنت رل ش بکه    يريگ اندازه زاتيو تجه رساختيز يبردار نصب و بهره ن،يساخت، تأم ،يهمسان طراح يدستورالعمل فن الف(

 .نديابالغ و اجرا نما ن،ييهوشمند را تع

قرائ ت و کنت رل هوش مند ب ار و امکان ات       ستميهوشمند مجهز به س ياشتراک، فقط کنتورها ديجد انيهمه متقاض يبرا ب(

 .نديروزآمد را نصب نما ياطالعات آوري فن
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و  عيتوز يها شب که نيپرمصرف و همچن نيمشترک تيموجود با اولو نيهمه مشترک يحداکثر ظرف مدت پنج سال کنتورها ج(

 نيگزيروزآمد جا ياطالعات آوري فنمجهز به سامانه قرائت و کنترل هوشمند بار و  زاتيو تجه رس اختيبا کنت ورها، ز انتقال را

 .ندينما

هاي غيردولتي توزيع و فروش حرارت و گس ترش آن در   وزارت نيرو موظف است نسبت به حمايت از تشکيل شرکت :48 ماده

 .هاي توليد برق و فروش آن به واحدهاي صنعتي و ساختماني اقدام نمايد ز نيروگاهکل کشور به منظور خريد حرارت بازيافتي ا

هاي با ب ازده متوس ط    هاي توليد برق با منافع ملي، قيمت فروش سوخت به نيروگاه به منظور همسوسازي رفتار بنگاه :50 ماده

ش ده در ق انون هدفمن د     بت به قيمت تعيين%( افزايش نس20) %( و کمتر، با بيست درصد30) درصد ساالنه برق و حرارت سي

%( و بيشتر، با 70) هاي با بازده متوسط ساالنه توليد برق و حرارت هفتاد درصد ها و قيمت فروش سوخت به نيروگاه کردن يارانه

ه ا رق م    گردد. س اير نيروگ اه   ها تعيين مي شده در قانون هدفمندکردن يارانه %( تخفيف نسبت به قيمت تعيين20) بيست درصد

پردازن د. مب الغ    عنوان بهاي سوخت م ي   نامه مربوط، به اساس آيين يابد و بر متناسبي را که با افزايش بازده نيروگاه کاهش مي

شود تا ص رف   داري کل کشور واريز مي اضافي دريافتي پس از کسر مبالغ تخفيف داده شده به حساب درآمد عمومي نزد خزانه

 .ها شود اهتوسعه بازيافت تلفات نيروگ

هاي مرتبط با افزايش بازده انرژي موضوع اين فصل از قانون را  هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند طرح خانه وزارت :51 ماده

 .مند سازند شود بهره صورت عمومي اعالم مي هاي مقرر در اين قانون که به متناسب با ميزان افزايش بازده از حمايت

  :وري، افزايش امنيت تأمين انرژي و مشارکت گسترده بخش غيردولتي در عرضه انرژي هرهبه منظور ارتقاء ب :52 ماده

گ ذاري، ت رويج و توس عه     وزارت نفت مکلف است با همکاري وزارت نيرو نسبت به حماي ت م ؤثر از تحقيق ات، س رمايه     (الف

 .واحدهاي توليد همزمان برق و حرارت و برودت از طريق بخش غيردولتي اقدام نمايد

وزارت صنايع و معادن موظف است با حمايت از مراکز تحقيق اتي و ص نايع مربوط ه، ب راي توس عه دان ش فن ي ب ومي و          (ب

 .خوداتکائي کشور در تأمين تجهيزات توليد همزمان برق، حرارت و برودت اقدام نمايد

داشتن توجيه فني و اقتصادي، حرارت سنجي و  هاي کارشناسي و امکان وزارت نيرو موظف است پس از انجام بررسي :53 ماده

هاي حرارتي تأمين نمايد. سازمان م ديريت من ابع    کن تقطيري را از محل بازيافت تلفات نيروگاه شيرين مورد نياز واحدهاي آب

ک ن و اح داث اي ن واح دها ب ا       ش يرين  هاي الزم براي من اطق نيازمن د ب ه تأسيس ات آب     آب و شرکت توانير کليه هماهنگي



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري و نقشه راه توسعه فن راهبرديسند 

 راهبري شبكه برق ايران
115 

 

 

 1393 شهريورويرايش اول، : تدوين مباني سند1فاز 

 

صورت يکپارچه به انجام خواهند رساند. وزارت نيرو موظف به گزارش ساالنه اجراي اين ماده به هيأت  هاي حرارتي را به نيروگاه

 .وزيران و مجلس شوراي اسالمي است

کليه واحدهاي نيروگاهي، پااليشگاهي و پتروشيمي در چهارچوب بودجه ساالنه موظفند نسبت به اس تقرار واح دهاي    :54 ماده

انرژي و انجام مميزي انرژي اقدام و کليه اقدامات بدون هزينه، ک م هزين ه و پرهزين ه را ب ه ترتي ب اولوي ت زم ان         مديريت

 .ب ار ب ه تجدي د ممي زي ان رژي اق دام نماين د        ال ذکر موظفن د ه ر س ه س ال ي ک       واحدهاي فوق. بازگشت سرمايه اجرا کنند

راي اين ماده نظارت کنند و نتايج حاص له را ب ه هي أت وزي ران و     هاي نيرو و نفت حسب مورد موظفند بر حسن اج خانه وزارت

 .مجلس شوراي اسالمي گزارش نمايند

ش ده   هاي نفتي و گاز طبيعي و ب رق را ب ا اس تانداردهاي ت دوين     هاي نفت و نيرو مکلفند سوخت، فرآورده خانه وزارت :55 ماده

 .مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عرضه نمايند

وزارت صنايع و معادن موظف است براي صدور مجوز ايجاد واحدهاي صنعتي، تأييديه رعايت مصرف ويژه انرژي را از  :57 هماد

 .هاي نيرو و نفت حسب مورد دريافت نمايد خانه وزارت

 ، عبارتند از:"اي هاي تجديدپذير و هسته انرژي"فصل دهم اين قانون با عنوان  برخي از مواد -

ه اي ب ادي،    منظور حمايت از گسترش استفاده از منابع تجديدپذير ان رژي، ش امل ان رژي    ت نيرو موظف است بهوزار :61 ماده

توده )مشتمل بر ضايعات و زائ دات کش اورزي، جنگل ي،     کوچک )تا ده مگاوات(، دريايي و زيست گرمايي، آبي خورشيدي، زمين

رب ط   و با هدف تسهيل و تجميع اين ام ور، از طري ق س ازمان ذي   ها و فاضالب شهري، صنعتي، دامي، بيوگاز و بيومس(  زباله

 .نسبت به عقد قرارداد بلندمدت خريد تضميني از توليدکنندگان غيردولتي برق از منابع تجديدپذير اقدام نمايد

هاي مج زاي   مانهمنظور ترويج کاربرد اقتصادي منابع تجديدشونده انرژي در سا هاي نيرو و نفت موظفند به خانه وزارت :62 ماده

هاي فتوولتاييک، استحص ال گ از از    کن خورشيدي، حمام خورشيدي، تلمبه بادي، توربين بادي، سامانه گرم از شبکه از قبيل آب

هاي فسيلي، حمايت الزم را به صورت عمومي اع الم و از   هاي تأمين و توزيع سوخت جويي در هزينه توده و صرفه منابع زيست

 .( اين قانون تأمين و پرداخت نمايند73ساالنه خود يا منابع مذکور در ماده)هاي مصوب  محل بودجه

ص ورت گرم ايش،    اي به هاي هسته منظور بازيافت انرژي از تلفات حرارتي نيروگاه   سازمان انرژي اتمي مکلف است به  63ماده

کارگيري توليد همزمان برق و  سنجي به کانهاي اتمي نسبت به مطالعات ام سرمايش يا توليد آب شيرين، قبل از احداث نيروگاه
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الذکر احداث و  ها را صرفاً به روش فوق هاي مذکور اقدام و در صورت مثبت بودن نتيجه مطالعات، اين نيروگاه حرارت در نيروگاه

يسات چرخه منظور کاهش مصرف انرژي تأس هاي تحقيقاتي و مطالعاتي به برداري نمايد. اين سازمان موظف به اجراي طرح بهره

 .اي است هاي تحقيقاتي مرتبط با گداخت هسته اي و طرح سوخت، بومي نمودن ساخت نيروگاه هسته

ها و  سازي نوآوري تجاري بنيان و ها و مؤسسات دانش حمايت از شرکتقانون  -4-1-21

  اختراعات

تصويب شده  19/8/1389تاريخ  که در، ها و اختراعات سازي نوآوري تجاري بنيان و ها و مؤسسات دانش حمايت از شرکتقانون 

 :[12] است، از جمله شامل موارد زير است

 ييافزا است که به منظور هم يتعاون اي يمؤسسه خصوص ايشرکت  ،انيبن ها و مؤسسات دانش شرکتاين قانون،  1طبق ماده  -

( و ياخت راع و ن وآور   )ش امل گس ترش و ک اربرد    يو اقتص اد  يمحور، تحقق اه داف علم    علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش

برتر و با ارزش افزوده فراوان  يها آوري فن زهکاال و خدمات( در حو ديو تول يو توسعه )شامل طراح قيتحق جينتا يساز يتجار

 شود. يم ليمربوط تشک يافزارها نرم ديدر تول ژهيبه و

 بيان شده است.  انيبن دانش ها و مؤسسات قابل اعطاء به شرکت التيها و تسه تيما، فهرستي از ح3در ماده  -

 ذکر شده است.  ييو شکوفا يصندوق نوآور، اهداف و وظايف 5در ماده  -

  رانيا ياسالم ياطالعات جمهور آوري فننظام جامع  يسند راهبرد -4-1-22

تص ويب ش ده اس ت، از جمل ه      8/2/1387که در ت اريخ  ، رانيا ياسالم ياطالعات جمهور آوري فننظام جامع  يسند راهبرد

 :[12] ل موارد زير استشام

کارهاي زير پيشنهاد ش ده   است که در آن راه "حوزه تحقيق و توسعه"هايي که در اين سند در نظر گرفته شده  يکي از حوزه -

 است:

 از حقوق محققان و پژوهشگران  انتياطالعات با ص آوري فنو توسعه  قيتحق هيفرهنگ و روح تيتقو -1

 و پژوهشگران نياز محقق تياطالعات جهت حما آوري فندر حوزه  ريخطرپذ يالم ينهادها تيو تقو جاديا -1-1

 آنها. يپژوهش يها تيجانبه از فعال مؤثر و همه تيو حما يپژوهشگران برجسته مل يو معرف نيمحقق قيتشو -1-2
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 اطالعات. آوري فناز حقوق محققان و پژوهشگران در حوزه  انتينظام ص جاديو ا نيالگو، وضع قوان نيتدو -1-3

 اطالعات در کشور  آوري فنو پژوهش  قيتحق نيخدمات نو يو مهندس يفن ،يعلم يتوسعه نهادها، مراکز و واحدها -2

 اطالعات. آوري فن يها پژوهش در حوزه يها تياولو نييتع يبرا يزير و برنامه يگذار استيس -2-1

 اطالعات. آوري فندر حوزه  يکاربرد يو پژوهش يقاتيتحق ،يپژوه ندهيو مراکز آ يعلم يها قطب تيتوسعه و تقو -2-2

و ف روش و   يابيساخت، بازار يو مهندس يطراح ،يمشاوره، فن يواحدها ،آوري فنو  قيو گسترش مؤسسات تحق جاديا -2-3

 اطالعات. آوري فن يها ينوآور

 تياطالعات و حما آوري فنوزه در ح يو تعاون يخصوص يپژوهش يبا مشارکت نهادها يمراکز پژوهش و نوآور سيتأس -2-4

 از آنها.

 اطالعات. آوري فنو مراکز رشد در حوزه  آوري فنو  يعلم يها ها و پارک شهرک تيو تقو جاديا -2-5

 محور. کوچک دانش يها بنگاه جاديا يالزم برا يها و مشوق زهيانگ جاديا -2-6

 اطالعات.  ريآو فنتقاضامحور در حوزه  قاتياز تحق تيو حما بيترغ ق،يتشو -3

 اطالعات. آوري فنو پژوهش در حوزه  قاتيتحق جينتا يساز ياز تجار تيحما -3-1

 دار. تياولو يها و توسعه در حوزه قيتحق يها تيفعال کيتحر يتقاضا برا يريگ شکل يها نهيفراهم آوردن زم -3-2

 .يراساس تقاضامحوردانش، صنعت و دولت ب ديتول ينهادها نيب ينظام چندجانبه همکار جاديا -3-3

 اطالعات. آوري فنو صادرات محصوالت  ديتول ،يابيو رفع موانع موجود در بازار يشناس بيآس -3-4

 اطالعات. آوري فندر حوزه علم و  يگذار هيسرما يبهبود بازده -3-5

و  يمل   يوآورپ ژوهش و ن    يه ا  ش بکه  نيارتب اط م ؤثر ب     يو برقرار يدر سطح مل يپژوهش و نوآور يها توسعه شبکه -4

  يالملل نيب

و توسعه روابط  ياطالعات داخل آوري فن ينهادها، مؤسسات، مراکز و واحدها نيشبکه دانش ب ينهاد ماتيتنظ يبرقرار -4-1

 دانش.  يبه منظور مثبت کردن تراز مل يجهان يو فن يمؤثر با مراکز علم

 ياطالعات ب را  آوري فنمحصوالت و خدمات  تيفيبردن ک جهت باال يو پژوهش يقاتيتحق يها تيفعال ياستانداردساز -4-2

 .يالملل نيو ب يا منطقه يها حضور در عرصه
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 در کشور. يپژوهش و نوآور يفيبه منظور ارتقاء ک يالملل نيب يو پژوهش يقاتيحضور فعال در مجامع تحق -4-3

 ر کشور.د سکير تيريو مد ينوآور تيريمد ،ينيفرهنگ کارآفر يساز ادهيو پ تيتقو -4-4

 .ياطالعات در سطح جهان آوري فن يمستمر و کسب اطالع از نوآور شيو پا يمطالعه، بررس -4-5

 .ازهايها و ن تياولو نييتع يبرا آوري فنو  قاتيپروژه  تحق يو اجرا يطراح -4-6

کارهاي زير  در آن راه است که "اطالعات آوري فنصنعت حوزه "هايي که در اين سند در نظر گرفته شده  يکي ديگر از حوزه -

 پيشنهاد شده است:

 اطالعات.  آوري فنکاال و خدمات  يبه سهم مناسب از بازار جهان يابيدست -1

 اطالعات. آوري فنانتخاب بازار هدف به منظور صدور محصوالت و خدمات  -1-1

 اطالعات. آوري فنو عرضه کاال و خدمات در حوزه  دياز تول يو اقتصاد ياسيس يبانيو پشت تيحما -1-2

 صادرات آنها. يريپذ اطالعات جهت رقابت آوري فنمحصوالت و خدمات  تيفيارتقاء ک -1-3

 اطالعات. آوري فنکننده صادرات محصوالت و خدمات  ليو مقررات تسه نيوضع قوان -1-4

 .يالملل نيو ب يا منطقه ،يمل يها بنگاه نيمحصول و خدمات مشترک ب ديتول يبرا يبسترساز -1-5

 اطالعات. آوري فندر حوزه  يو خارج يبوم ميمستق يگذار هيجذب سرما -1-6

 اطالعات. آوري فننوآورانه  يها دهيجهت کمک به ا زيآم گذار مخاطره هيسرما يها ها و بنگاه صندوق جاديا -1-7

  اطالعات. آوري فنکاال و خدمات در حوزه  دکنندگانيتول يکسب و کار برا يرقابت يفضا جاديا -2

 اطالعات. آوري فنکاال و خدمات  يفيک يابيو ارز ينظام استانداردساز جاديا -2-1

 کاال و خدمات.  دکنندگانياز تول يو معنو يمال تيها و حما شگاهيها و نما شيهما يبرگزار -2-2

 اطالعات. آوري فندر حوزه  ياقتصاد يها تيمناسب فعال تيو امن يداريثبات، پا يبرقرار -2-3

صنعت  ياقتصاد نيفعال ياطالعات برا يساز مناسب و برابر، توأم با شفاف يها فرصت جاديانحصار و رانت جهت ا يفن -2-4

 اطالعات. آوري فن

ب ا   يگرفتن اندازه آنها جه ت گس ترش مب ادالت تج ار     شرکت بدون در نظر ياطالعات در تمام آوري فن يريکارگ به -2-5

 ش بازار(.در سراسر کشور و جهان )گستر انيمشتر
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  يا و خوشه يا شبکه کردياطالعات در کشور با رو آوري فن شتازيپ عيصنا يفن-ياقتصاد  يده سازمان -3

 اطالعات. آوري فندر صنعت  يگذار هيسرما تياز امن تيحما يمناسب برا نيو وضع قوان يزير برنامه ،يگذار استيس -3-1

 .يا و خوشه يا شبکه کردياطالعات با رو آوري فنت حوزه محصوال ديها و مراکز تول شرکت تيتوسعه و تقو -3-2

 .يو اجتماع ياقتصاد يها حوزه ريدر سا عياطالعات به عنوان توانمندساز جهت توسعه صنا آوري فناستفاده از  -3-3

 اطالعات و کاربرد. آوري فنارزش صنعت  رهيکوچک و متوسط در زنج يها بنگاه ونديپ تيتقو -3-4

 کارهاي زير پيشنهاد شده است: است که در آن راه "حوزه دولت"هايي که در اين سند در نظر گرفته شده  حوزه يکي ديگر از -

 اطالعات.  آوري فنبر  يکشور مبتن يتحول ادار تيريمد -1

 يافض   اتيمقتض   ( کشور متناس ب ب ا  ينيو تقن ييقضا ،يي)اجرا ياطالعات در اصالح نظام ادار آوري فناز  يريگ بهره -1-1

 بدون کاغذ.   يها ستميو گسترش س يکيالکترون

اطالعات در جهت تحقق اهداف  آوري فنعملکرد  يها شاخص نييبا تع يابينظام ارز يو طراح يياجرا يها برنامه نيتدو -1-2

 ساله. ستيانداز ب چشم

 . کيکارکنان دولت جهت تحقق دولت الکترون يسواد اطالعات شيافزا -1-3

 . يکيبا ارتباطات الکترون يها و فراسازمان سازمان نيب ،يسازمان درون يجامعه اطالعات يو ساختار سازمان حکومت يطراح -1-4

 در خانه و محل کار.  يعموم تيريدر دسترس همگان بودن آسان اطالعات مد -5 -1

 . يدولت يها دانش و اطالعات در سازمان يعال تيريمد يساز نهينهاد -2

 (.ينيو تقن ييقضا ،يي)اجرا يادار يها اطالعات در دستگاه آوري فن تيريدم گاهيارتقاء جا -2-1

کارکن ان   اتي  ها و تجرب دانش، مهارت يدانش در سطح سازمان جهت به اشتراک گذار تيريمد ستميو توسعه س جاديا -2-2

 دولت.

 جامعه. ريفراگ يريگ بهره ياطالعات برا آوري فنکننده  ليتسهو دهنده  توسعه نيقوان نيتدو -3

 اطالعات متناسب با قدرت کنترل بازار. آوري فندر توسعه و کاربرد  عيو تسر ليجهت تسه نياصالح و وضع قوان -3-1

 اطالعات.   آوري فنحوزه  ازيمورد ن ياستانداردها نيتدو -3-2

 و اختصاص عادالنه آن. ييويفرکانس راد حيصح تيريمد تيفيگسترش ک -3-3
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 .ياطالعات و ارتباطات به بخش خصوص يها تيفعال يسپار برون جيترو -3-4

  .اطالعات و ارتباطات در کشور آوري فنها و نظامات  ستميس يکپارچگيو  ياستانداردساز -4

تعام ل و اس تفاده    يبرا يداده مل يها گاهيو پا يو اختصاص يعموم يافزارها ها، نرم سامانه يو استانداردساز يکپارچگي -4-1

 .  ياطالعات از منابع نهيبه

 آنها. حيصح ياطالعات و نظارت بر اجرا آوري فنحوزه  ياستانداردها يو روزآمدساز نيتدو -4-2

 باز. آزاد/ متن يافزار ها از نرم ريتوسعه و استفاده فراگ -4-3

 کارآمد و مؤثر.  ينهاد ماتياطالعات در کشور با تنظ آوري فن ينوآور ياستقرار نظام مل -5

 اطالعات. آوري فنفعال کشور در حوزه  يها سازمان يشت نهادنگا هيته -5-1

 .ينظام نوآور ينهاد ماتيانجام تنظ يبرا يابينظام ارز جاديا -5-2

 اطالعات. آوري فننظام  ءاجزا انيارتباط عملکرد م تيهدا ارتباطات و يساز هماهنگ ف،يوظا ميتنظ -5-3

 طالعات کشور. تبادل ا يکيالکترون يفضا تياستقرار نظام امن -6

 تبادل اطالعات کشور. يفضا تيامن يو راهبر تيرياستقرار نظام مد -6-1

 اطالعات. آوري فنحوزه  تيمحصوالت و سازوکار امن ياستانداردساز -6-2

 اطالعات. آوري فن تيامن يصنعت بوم تيتوسعه و تقو -6-3

 اطالعات. آوري فنمختلف در حوزه  داتيو مقابله با تهد يريشگينظام پ جاديا -6-4

 پرسرعت و کارآمد. يها جهت شبکه تيو امن يمنيسهولت ا -5 -6

  .ارزان آحاد جامعه يدسترس يامن و مطمئن برا يارتباط رساختيمادر ز يها شبکه جاديا -7

 .اطالعات در سطح کشور آوري فن ازيمادر مورد ن يارتباط کپارچهيشبکه  جاديا -7-1

 هر کس. يدر سراسر کشور در هر زمان و هر مکان برا داريامن و پا ت،يفيبا ک يدسترس يبرا نترنتيا يشبکه مل جاديا -7-2

 اطالعات. آوري فنارتباطات و  يشبکه مل کپارچهي تيرينظام مد جاديا -7-3

 يداري  پاو  تيهمراه با امن ،يکپارچگيتحقق  يدر راستا يارتباط يها رساختيز ازيمورد ن يافزارها نرم تيتوسعه و تقو  -7-4

 آن.
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 کاربران.  يشبکه برا تيامن نيو تضم يو نظارت يحقوق طيارتقاء و بهبود مح -7-5

 اطالعات و ارتباطات در سراسر کشور. آوري فن يها رساختيز ريجهت توسعه هماهنگ و فراگ تيو حما بيترغ ق،يتشو -7-6

 .ياطالعات تحقق جامعه يبرا ياتيداده ح يها گاهيو توسعه مراکز و پا تيتقو -7-7

اس ت ک ه در آن    "يالملل   نيو ب   يا ع امالت منطق ه  ح وزه ت "هايي که در اين سند در نظر گرفته ش ده   يکي ديگر از حوزه -

 کارهاي زير پيشنهاد شده است: راه

 اطالعات.  آوري فنجهان در حوزه  يو تعامل با کشورها يگسترش همکار -1

 .يالملل نيو ب يا منطقه يتيامن يها طرح يو اجرا يتجار ،ياقتصاد ،يفن ،يمشترک علم ينهادها جاديا -1-1

 .يالملل نيارتباطات ب يهمجوار به منظور تبادل و انتقال اطالعات و برقرار يکشور به کشورها ياتصال شبکه ارتباط -1-2

 اطالعات کشور آوري فن يها تيتوسعه پرشتاب فعال يبرا يبا استعداد خارج يو حقوق يقيافراد حق يريکارگ جذب و به -1-3

 اطالعات آوري فنرو در صنعت شيپ يآموزش کشورها يها ها و شبکه ستميبه س يابيتالش در جهت دست -1-4

 يه ا  سيبه کانون و مرکز س رو  دنيتحقق بخش ياطالعات در کشور برا آوري فنجهت  يجهان يها يندگياستقرار نما -1-5

 يا اطالعات منطقه آوري فن

 اطالعات کشور آوري فن يها تيتوسعه پرشتاب فعال يبرا يبا استعداد خارج يو حقوق يقيافراد حق يريجذب و به کارگ -1-6

ه ا و من افع    حفظ حقوق، ارزش ياطالعات برا آوري فن يالملل نيو ب يا منطقه يحضور فعال و مبتکرانه در مجامع و نهادها-2

 . يمل

 اطالعات. آوري فندر توسعه  يالملل نيو ب يا منطقه اتياز تجرب يريگ بهره -2-1

 اطالعات. آوري فنمرتبط با حوزه  يالملل نيو ب يا ها و مجامع منطقه حضور فعال در سازمان -2-2

 آوري فندر حوزه  يو فن يجهت توسعه سطح علم يالملل نيو ب يا منطقه يها و امکانات سازمان التياز تسه يريگ بهره -2-3

 اطالعات.

 . يالملل نيو ب يا منطقه ياطالعات در بازارها آوري فنت در حوزه عرضه خدمات و محصوال -3

 .يالملل نيب ياطالعات در چارچوب استانداردها آوري فن يمحصوالت داخل يو توان رقابت تيفيک شيافزا -3-1

 .يالملل نيو ب يا منطقه يو تجار ياقتصاد يها يفراهم آوردن بستر همکار -3-2
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 اطالعات. آوري فنمحصوالت در حوزه  يابيدر بازار يها جهت همکار ها و سفارتخانه يندگيمکلف نمودن دفاتر نما -3-3

 .يالملل نيو ب يا منطقه يها ها و سازمان مشترک با شرکت يها انجام پروژه -3-4

 .يجهان يها بنگاه يکوچک، متوسط و بزرگ از سو يها بنگاه ونديپوشش و پ -3-5

 . آوري فنجهت انتقال و تبادل دانش و  يقاتيو تحق يارتباط با مجامع علم -4

 اطالعات به کشور. آوري فنو انتقال دانش در حوزه  يجهت ارتقاء سطح علم يالملل نيب يقاتيو تحق يمجامع علم -4-1

 مشترک.   يها پروژه يو اجرا يقاتيو تحق يبا مراکز و مجامع علم يهمکار -4-2

 .  يقاتيو تحق يدر مجامع علم يرانيا نياز حضور مؤثر متخصص تيحما -4-3

 .يالملل نيو ب يا منطقه يمشترک با کشورها يمجاز يها دانشگاه جاديا -4-4

 .يالملل نيو ب يا با شبکه منطقه يمل يعلم يها شبکه ونديپ ياطالعات برا آوري فن يارتباط رساختيفراهم آوردن ز -4-5

 جامعه اطالعاتي ايران  يسند راهبرد -4-1-23

 :[15] منتشر شده است، از جمله شامل موارد زير است 1388که در بهار عه اطالعاتي ايران، جام يسند راهبرد

کار براي هريک از آنها(  اي، از جمله راهبردهاي زير )به همراه تعدادي راه در حوزه راهبردي توسعه دسترسي به محيط شبکه -

 اند: ارائه شده

 هاي بومي  افزار و خدمات با تأکيد بر استفاده از توانمندي افزار، نرم براي سخت دهي بازاري رقابتي، پويا و نوآورانه سامان -1 

اطالع ات و ارتباط ات و ارائ ه محص والت و خ دمات       آوري ف ن کارگيري استانداردهاي الزم براي دسترسي ب ه   توسعه به -2

 استاندارد

 اند: کار براي هريک از آنها( ارائه شده همراه تعدادي راه اي، از جمله راهبردهاي زير )به در حوزه راهبردي توسعه اقتصاد شبکه -

ه اي دولت ي ب ا ه دف اف زايش       اطالع ات و ارتباط ات در س ازمان    آوري ف ن کارگيري کاربردهاي  توسعه کمي و کيفي به -1

 تر به مردم تر و ساده رساني سريع گيري دولت با هدف خدمت هاي عملکردي و تصميم قابليت

هاي دولتي با هدف افزايش سرعت و  اطالعات و ارتباطات در سازمان آوري فنکارگيري کاربردهاي  في بهتوسعه کمي و کي -2

 هاي خصوصي  شده به شهروندان و سازمان کيفيت خدمات ارائه
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 هاي تابعه آن کارگيري تجارت الکترونيکي در مجموعه دولت و سازمان توسعه کمي و کيفي به -3

کنن دگان در   هاي مختلف اقتص ادي و تش ويق مص رف    يري تجارت الکترونيکي در صنايع و بخشکارگ حمايت از توسعه به -4

 ها استفاده از اين قابليت

 اي و تجارت الکترونيکي در نظام اقتصادي کشور هاي پايه و اساسي توسعه اقتصاد شبکه ايجاد آمادگي و توسعه نظام -5

اي و نظ ام   منظور توسعه و اف زايش مي زان يکپ ارچگي در اقتص اد ش بکه      هاي اطالعاتي پايه ملي به ايجاد و توسعه نظام -6

 گيري تصميم

 آوري ف ن کارگيري اين  ها و صنايعي که به اطالعات و ارتباطات در بخش آوري فنکارگيري  حمايت و پشتيباني از توسعه به -7

 گردد.   در آنها موجب ايجاد مزيت رقابتي و اقتصادي قابل توجه براي کشور مي

ک ار ب راي    هاي حاکم بر توسعه جامعه اطالعاتي، از جمله راهبردهاي زير )به هم راه تع دادي راه   در حوزه راهبردي سياست - 

 اند: هريک از آنها( ارائه شده

هاي ملي در کش ور در فض اي    تأمين امنيت فضاي تبادل اطالعات و ارتباطات و سالمت آن، به ويژه حفاظت از مرکز داده -1

 المللي ينملي و ب

کننده دس تيابي ب ه جامع ه اطالع اتي، ع دالت       تدوين، تصويب و اجراي قوانين و مقررات الزم در فضاي سايبر که تسهيل -2

 هاي برابر باشد. اجتماعي و ايجاد فرصت

ي و جه اني ب ا   ا الملل در حوزه جامعه اطالعاتي به منظور تأمين اهداف ملي، تعامل سازنده منطقه ايجاد ارتباطات فعال بين -3

 رعايت اصول عزت و حکمت و مصلحت و همگرائي اسالمي

 سازي تحقيقات اطالعات و ارتباطات با هدف تجاري آوري فناهتمام به تحقيق، توسعه، نوآوري در جامعه اطالعاتي و حوزه  -4

 تبادل اطالعات کشور و ديتول يفضا تيامن يسند راهبرد -4-1-24

ابالغ شده است، راهبردهاي زير )ب ه   11/12/1387که در تاريخ ، تبادل اطالعات کشور و ديتول يفضا تيامني سند راهبرددر 

 :[12] اند کار براي هريک از آنها( ارائه شده همراه تعدادي راه

 .يکيکشور در قبال حمالت الکترون ياتيح يها رساختيز يساز   امن1
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 .15افتا يفرابخش يفن يها و توسعه نظام جادي  ا2

 فتا.ااز محتوا در  ياز مخاطرات ناش يريو جلوگ سالمت ني  تأم3

 صنعت و توسعه خدمات و محصوالت افتا. تي  تقو4

 مرتبط با افتا. يها دانش و مهارت ،يسطح آگاه ءارتقا ق،ياز تحق تي  حما5

 افتا. نهيدر زم يالملل نيو ب يا منطقه يها يسطح همکار ء  ارتقا6

 يا  انهيقانون جرائم را -4-1-25

ها، آئين دادرسي و ساير مقررات مرتبط با  ابالغ شده است، جرائم و مجازات 10/4/1388اي، که در تاريخ  م رايانهدر قانون جرائ

ه ا و   داده يمحرم انگ  هي  ج رائم عل "توان به فص ل   هاي مهم اين قانون مي کند. از جمله بخش اي را بيان مي هاي رايانه شبکه

و فص ل   "يو مخ ابرات  يا ان ه يرا يه ا  ها و سامانه داده تيصحت و تمام هيائم علجر"، فصل "يو مخابرات يا انهيرا يها سامانه

 . [12] اشاره کرد "انهيمرتبط با را يسرقت و کالهبردار"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

15
آوري اطالعات و ارتباطات امنيت فن   
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 گيري نتيجه

فصل يک و دو گزارش تعاريف کلي مرزبندي و مرزبندي فني سيستم ازرائه گرديد در فصل سوم به نحوه تعيين محدوده پروژه 

بن دي ب ر    تواند به شکل هايي مانند ح وزه اين تقسيم بندي يکتا نبوده و مي ها پرداخته شد.ها و زير حوزهتقسيم بندي حوزهبا 

بندي بر اس اس ک اربرد انج ام     ي زماني انجام مطالعات و يا حوزه بندي بر اساس بازه ي عمر سيستم قدرت, حوزه اساس چرخه

جه به نياز و کارکرد مي تواند مورد استفاده قرار گي رد, در اي ن گ زارش از تقس يم بن دي      شود, و هر کدام از اين روش ها با تو

 توسط کشورهاي پيشرو و شرکت هاي نرم افزاري معتبر در صنعت برق استفاده شده است.   

. انجام شد گذارندآوري تأثير ب توانند بر وضعيت فعلي و آينده اين فن تعيين نهادهايي که مي ي، مطالعات الزم برا3در فصل 

کننده  کننده و ارائه کننده، تسهيل گذار، تنظيم سياستکه شامل  توانند داشته باشند يم نهادها لين قبيکه ا يکل يها ابتدا نقش

با بررسي ف شدند. در ادامه، يتعر باشد يمکننده خدمات صنعتي(  کننده خدمات آموزشي و پژوهشي و ارائه خدمات )شامل ارائه

نقش يا  ف آنها،يوظا يليان تفصينهاد مرتبط شناسايي شدند و ضمن ب 41 در مجموع ختلف و شرح وظايف آنها،نهادهاي م

ط يجزء مح يآور ن فنين نهادها نسبت به ايک از اين شد که هريين، تعيعالوه بر ا تعيين شد.ز ينهاي هريک از آنها  نقش

ن يه شد که هميکارکرد ته -س نهاد يبا عنوان ماتر ي، جدولن اطالعاتيا يشوند. بر مبنا يمحسوب م يا دروني يرونيب

 يميبه طور ترس يآور مرتبط با فن يس، نگاشت نهادين ماتريا يت، بر مبنايداد. در نها ياطالعات را به طور فشرده نشان م

اسناد مختلف شامل . با بررسي مورد توجه قرار گرفتندآوري  اسناد باالدستي مرتبط با اين فن نيز 4در فصل  ارائه شد.

مشخصات  يحاو جدولي ارائه شد که .شدندمرتبط با اين موضوع شناسايي  سند 25در مجموع  هاي کلي، قوانين و ...، سياست

آوري  هايي از سند که به نوعي با اين فن اسناد شامل نام سند، مرجع صادرکننده و سال صدور آن است. در مورد هر سند، بخش

 کامل نقل شدند و يا به آنها اشاره گرديد.  مرتبط است يا به طور
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 پيوست و ضمائم

 جلسات کميته راهبري
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 اولين صورت جلسه کميته راهبري
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دومين صورت جلسه 

راهبري
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 سومين جلسه کميته راهبري 
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 چهارمين جلسه کميته راهبري 
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افزاري مورد نياز در صنعت برق، بررسي موضوعاتي است که در آينده اين صنعت را تحت  هاي تعيين نيازهاي نرم يكي از گام

اصطالحا به انجام اين بررسيي   سزايي دارند. هاي قدرت نقش به ي سيستم تاثير قرار داده و در تعيين مشخصات عملكردي آينده

اقتصياد،   ،يمختلف دانش، فناور يها بلندمدت در حوزه ندهينگاه به آ يمند برا نظام يتالش يپژوه ندهيآگويند.   پژوهي مي آينده

است کيه   ييها حوزه نيينوظهور و تع يها يفناور ييشناسا يپژوه ندهيآ فهياست. وظ ستيز طيو مح استيفرهنگ، اجتماع، س

پژوهيي   عبيارت ديگير آينيده    بيه  دارد. يشتريب يو فرهنگ ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد يده ها احتمال سود در آن يگذار هيسرما

ثبيات، بيه تجسيم     ايي و  رييي منيابع، الگوهيا و عواميل ت     ليو تحل هياست که با استفاده از تجز ييها مشتمل بر مجموعه تالش

 .پردازد يها م آن يبرا يزير بالقوه و برنامه يها ندهيآ

  هاي: توان به روش هاي گوناگوني ارائه شده است. در اين زمينه مي پژوهي روش براي آينده

 ديده ( باني آيندهHorizon Scanning) 

 دلفي 

 واکاوي روندها 

 ها واکاوي پيشران 

 سناريو پردازي 

 چشم انداز سازي 

 نقشه راه 

 پس نگري 

 سازي مدل 

 شبيه سازي 

باني به معناي: زير نظر داشتن يک  ديده باني آينده است. ها، روش ديده ترين اين روش اي و پايه ترين اشاره نمود. يكي از مهم

ي ت يييرات محييط و    هاي آتي موجود در آن زمينه، ارزيابي انتقادي و مشاهده ها و فرصت زمينه خاص با هدف شناسايي چالش

ندگان را قادر ميسازد به نقش محيط خارجي و ارتباط آن با محيط گير ها از ديدگاه رخدادها، و ابزاري است که تصميم درک پديده
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گييري   ريزي، بيه تصيميم   هاي مختلف محيط و انتقال اين درک به فرايندهاي برنامه دروني پي برده و با ايجاد رابطه بين بخش

 راهبردي نايل آيند.

 ينقشيه راه بيرا   هيي ته اي يوسازيو سنار يبعد يکاو جهت انجام ژرف يديکل يها حوزه هياول ييشناسا يبراباني آينده  ديده

شيود کيه در تعييين     پژوهي مطير  ميي   عنوان موضوعات آينده در اين روش موضوعاتي به است. يسودمند كرديرو اريها بس آن

 يدگرگون يبرا ممكن، محتمل و مطلوب يها گونه رندهيدربرگسزايي دارند. اين موضوعات  نقش به ي صنعت مورد بررسي آينده

 است. ندهياز حال به آ

هاي برق، مقاالت معتبر مربوط به اين امر  پژوهيِ مطالعه، تحليل و راهبري شبكه در اين پروژه براي تعيين موضوعات آينده

 :مجالت 2013تا  2011ي مقاالت از سال  را بررسي نموديم. در اين زمينه کليه

 IET Generation,Transmission,Distribution, 

 IET Renewable Power Generation, 

 IEEE Transactions on Power System, 

 IEEE Transactons on Power Delivery,  

 IEEE Transactions on Smart Grid,  

 IEEE Transactions on Sustainable Energy,  

ي ايين   گردييد. بيا مطالعيه   ي صنعت برق بود انتخياب   مقاله که مربوط به آينده 217مورد بررسي قرار گرفتند. از اين ميان 

هاي مختلف مطالعه، تحليل و  پژوهي و تاثير آن بر حوزه موضوع آينده 14مقاالت مشخص شد که اکثر اين مقاالت در رابطه با 

 اند. اين موضوعات عبارتند از: هاي برق تحقيق نموده راهبري شبكه

 حفاظت گسترده 

 کنترل گسترده 

 ي  هاي داراي چند پايانه شبكهDC 

 اييپاي 

 افزايش نفوذ منابع تجديدپذير 

 شمندسازي شبكهوه 

 هنگام سازي و آناليز به شبيه 
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 ادوات جديد در سيستم قدرت 

 ساز انرژي هاي ذخيره سيستم 

 خودروهاي برقي 

 پردازش موازي 

 هاي توزيع فعال( هاي توزيع با نفوذ باالي منابع توليدپراکنده )شبكه سيستم 

 پايش گسترده 

 بزرگ هاي قدرت خيلي سيستم 

ي تعيين شده مطالعيه،   حوزه 11پژوهي باال تشريح شده و تاثير هر يک از اين موضوعات بر  در اين گزارش موضوعات آينده

 گردد. هاي برق )که در گزارش درخت فناوري به آن اشاره شده است( بررسي مي تحليل و راهبري شبكه

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  فصل اول 1

 موضوعات تاثيرگذار کالن
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 مقدمه

توسيط  ، هاي مختليف مطالعيات ايين صينعت     بنابراين حوزه يک مبحث بسيار پيچيده و گسترده است. العات صنعت برقمط

افزارهاي معتبر ميورد اسيتفاده در ايين     کشورهاي پيشرو در مطالعات صنعت برق و نيز واحدهاي محاسباتي ارائه شده توسط نرم

 .صنعت و در مباحث دانشگاهي تعريف شده است

درخت فناوري, حوزه هاي مورد مطالعه در اين پروژه به  فصل دوم مرحله اول پروژه تحت عنوان ات انجام شده در با مطالع

 شر  زير مي باشند:

مديريت داراييي و ميديريت    -ريز شبكه  -پايايي  -کيفيت توان  -توزيع  -ريزي  برنامه -امنيت و حفاظت  -بهره برداري 

 انرژي

 هياي نيرم افيزاري محاسيباتي مطير  شيده در صينعت بيرق در زيير مجموعيه اي ازييک            هريک از موضيوعات و روييه   

 يا چندين حوزه قرار مي گيرد.

هاي مطالعاتي، موضوعات مطالعاتي جديدي نيز در رابطه با صنعت برق به وجود آمده است که شامل بازار  در کنار اين حوزه

هاي مطالعاتي  شود. اين موضوعات رويه هاي هوشمند مي مربوط به شبكه برداري و اتصال منابع تجديدپذير و مطالعات برق, بهره

 افزارهييياي معتبييير نييييز ايييين موضيييوعات بيييه عنيييوان   جدييييد در صييينعت بيييرق ميييي باشيييند، کيييه در اکثييير نيييرم  

 افزارها اضافه شده اند.  اين نرم  تازگي به ي هاي مطالعاتي جديد به رويه 

ريبا کليه حوزه ها مطر  شده را متاثر کرده و به عنوان موضوعات تاثير گذار رويه هاي محاسباتي سه موضوع مطر  شده, تق

 کالن نام برده مي شود.
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 برداري از منابع تجديدپذير اتصال و بهره 

هاي فسيلي، گسترش استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد  محيطي سوخت ي بار و مشكالت زيست با توجه به رشد فزاينده

بيرداري از منيابع    يافتيه بيراي اتصيال و بهيره     ه کارشناسان قرار بگيرد. براي اين منظور اکثر کشيورهاي توسيعه  برق، مورد توج

ي مطالعيات را   افزارهاي معتبر در اين صنعت نيز اين رويه اند و اکثر نرم هاي مطالعاتي مشخصي را تدوين نموده تجديدپذير رويه

 شود: هاي زير مي اند که شامل زيرحوزه خود اضافه کرده افزارهاي ي جداگانه به نرم صورت يک بسته به

 بيني توان و انرژي؛ پيش 

 طراحي؛ 

 برداري؛ بهره 

 حفاظت و امنيت؛ 

 اتصال و تأثير بر شبكه؛ 

 ؛پخش بار تحليل 

 ؛اتصال کوتاه تحليل 

 ي؛كيهارمون تحليل 

 ؛كريفل تحليل 

 ؛ولتاژ يداريپا 

 ؛حالت گذرا يداريپا 

 ي؛فرکانس يداريپا 

 ؛کوچک گناليس يداريپا 

 ريزي سيستم قدرت. برنامه 
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 هاي هوشمند شبكه   -1-1

يابد که قادر به تشخيص بالدرنيگ مشيكالت شيبكه،     اي پيشرفته ت يير مي ي سنتي در قالب شبكه هوشمند،به شبكه شبكه

ايياي شيبكه   باشيد. سياير مز   برقراري ارتباط با سيستم کامپيوتري مربوطه و پيشگيري يا رفع خودکار خطاها و اغتشاشيات ميي  

کننده و  مندي از منابع توليد با قابليت اطمينان بيشتر، برقراري ارتباط دوجانبه ميان توليدکننده و مصرف هوشمند عبارتند از: بهره

بيا گسيترش   . باشيد  محيطي و غيره مي ي بازار برق، توجه به مسائل زيستا لحظهدهي پوياي برق بر اساس اطالعات  نيز قيمت

بيرداري از چنيين    اي را بيراي طراحيي، ميديريت و بهيره     ي جداگانه افزارهاي معتبر بسته در سراسر دنيا، نرم هاي هوشمند شبكه

 شود: هاي زير مي اند؛که شامل زير حوزه ي مطالعاتي مشخصي را در اين رابطه ارائه نموده اند و رويه هايي ارائه نموده شبكه

 ونقل الكتريكي؛ پاسخگويي بار و حمل 

 ؛1کنترلي و محاسباتي سريع و خوددرمانهاي  سيستم 

 هاي انرژي الكتريكي محلي؛ طراحي و مديريت شبكه 

 گرها، منابع انرژي تجديدپذير و غيره(؛ کربن )شامل توليدات پراکنده، ذخيره منابع توليد کم 

 مديريت داده ( هاMDM ،AMI ،AMR؛) 

 .امنيت سيستم مخابراتي و فناوري اطالعات 

 بازار برق  -1-2

 ها درآن که است کرده حرکت رقابتي بازارهاي سمت به انحصاري ازفضاي جهان دربسياريازکشورهاي قدرت ستمساختارسي

 با هدفو  افتاده و تحول رييت  به، صنعت برق 1970  از سالدهند.  مي آزادراتشكيل بادسترسي بازاربرق اقتصادي،پايه اصول

به سمت  ،انتخاب مشتري شيو افزا فيجدا شدن وظا ن،ياي معه برق، حذف ناکارآمدي عيو توز ديهاي تول کاهش هزينه

 شود. مي دهيساختار نام ديبرق معموالً تجد يتحول به سوي بازار رقابت نيا حرکت کرد؛ بازيگران نيرقابت ب ايجادفضاي

                                                 

1
Self healing  
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بايست مد نظر  مي ريزي سيستم قدرت گذاشته که برداري و برنامه هاي مختلف بهره تجديدساختار انجام شده در بازار برق بخش

 متوليان صنعت برق قرار گيرد. مباحث مرتبط با سيستم قدرت تجديدساختار يافته عبارتند از:

 ؛در بازار برق و بار بيني کوتاه مدت قيمت پيش 

  اجراي بازار؛عملياتي و الگوريتم محاسباتي رويه 

 اجراي بازار؛افزار  تهيه و تدوين نرم 

 گذاريِ خدمات جانبي و انحصاري؛ تهيه رويه قيمت 

 ريزي سيستم قدرت مبتني بر بازار؛ مديريت دارايي و برنامه 

 

http://uijs.ui.ac.ir/isee/files/site1/user_files_7a9037/aghaebrahimi-A-10-615-1-e0f1543.pdf


 

 

 

  دومفصل  2

 حفاظت گسترده
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 مقدمه

 بيه   ايين انيرژي   تيي فيک بيا  و مطمينن  تحوييل  مبرم جوامع مختلف بوده و يازهايله ناز جم يكيالكتر يانرژ نيتأمامروزه 

 در قدرت سيستم يها شاخه ترينايپايه از ي قدرت، . حفاظت شبكهستا برق هايشرکت وظايف نيتر ياصل از کنندگان مصرف

 .باشد ها مي اطمينان به مشتري رساني قابل برق

 مذکور هدف به رسيدن در عامل ترينمهم قدرت، سيستم براي باال ييکارا و دقت با حفاظتي سيستم يک از برخورداري

. عملكرد ساختارهاي حفاظتي و پايداري سيستم است سيستم قدرت، راهكاري مناسب در بهبود 1يناحيه گسترده حفاظت .است

اي ف، دستخوش ت ييرات ناخواستهمختل ليحفاظتي به دال يها ستميدر ساختارهاي حفاظت سنتي، اطالعات رسيده به اجزاي س

و در نتيجه تشخيص و عملكرد  داکردهيموجود پ شود سيستم حفاظتي ديد نادرستي نسبت به شرايطباعث مي شده که اين مسنله

به سبب در اختيار داشتن  در حفاظت ناحيه گستردهاين در حالي است که . شود يتجهيزات حفاظتي مشاهده م نادرستي از

  .[1] گرفت تريتر و مطمنن تصميمات جامع توان يي قدرت، مشبكه ريكي تمام نقاطاطالعات الكت

-سيسيتم که  اند کامپيوتر تحول شگرفي در کليه علوم ايجاد نموده علوم انتقال اطالعات و يها شرفتيطي دو دهه گذشته پ

 عنوان يكيي از  اند. حفاظت ناحيه گسترده به بهره برده ها شرفتيپ هاي جديد از اينتكنيک يمعرفهاي قدرت نيز به نوبه خود با 

 اينكيه  ليبه دل معمول يها در حفاظت. دينما يم حل را قدرت سيستم ت پيشين حفاظتها است که برخي از مشكالاين تكنيک

 که متوالي يها خروج و قدرت نوسان در حاالتي مانند ،کنند يم عمل سيستم از قسمتي اطالعات بر اساس فقط حفاظتي سيستم

اشتباه و  واقعي غير صورت به و نبوده يصتشخ به قادر سيستم حفاظتي است، سيستم مختلف نقاط اطالعات بررسي جامع نيازمند

هياي انتقيال   سيسيتم  توجه به اينكه اطالعات نقاط مختلف سيستم توسيط  کند. حال آنكه در حفاظت ناحيه گسترده با يعمل م

مرکيز کنتيرل ارسيال     و فيبر نوري پرسرعت، همزمان شيده و بيه   يا ارتباط ماهواره حسگرهاي مجهز به ،GPSاطالعات نظير 

ن زمان، خطاهاي يتر عيست در سريبا يممورد استفاده الگوريتم حفاظتي  سيستم وجود دارد. ، امكان بررسي جامع شرايطندگرد يم

 تواند با توجه بيه اطالعيات سياير    ي. حفاظت ناحيه گسترده م[2] تشخيص داده و منطقه معيوب را ايزوله نمايد واقعي سيستم را

 و گذرا پايداري بهبود به راکتيو، توان تزريق چون حذف بار يا ييها نادرست جلوگيري نموده و با روش هاينقاط سيستم، از تريپ

                                                 
1 Wide Area Protection 
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 اوليه حفاظت پشتيبان عنوان به گسترده حفاظت ناحيه در استفاده مورد حفاظتي الگوريتم منظور، بدين .نمايد ولتاژ سيستم کمک

سيتم قيدرت را   ير سيي ز يهاحفاظت گسترده در حوزه .دهد يم قرار کنترل تحت را قدرت کليدهاي عملكرد و عمل کرده سيستم

 دهد:يقرار م ريتأثتحت 

 و حفاظت تيامن   -2-1

کيه   يهنگيام . [3, 1]دا کيردن مكيان خطيا اسيت     يو پ ييقدرت شناسا يهاستميحفاظت س ياز مسائل مهم در حوزه يكي

ان يي ب ينوسي يتوان به صورت سيان و ولتاژ خطا را نمي، جررديگ يممانند نوسان توان قرار  يكيناميط ديستم قدرت تحت شرايس

ن بيه  يرنيد. بنيابرا  يگ ين نكته را در نظر نميخطا ا يمحاسبه يموجود برا يهاتميرود؛ چرا که الگوريکرد و لذا مقدار خطا باال م

بيه دسيت آميده از     يالحياق  ين فيازور يحل مشكل استفاده از تخم يک راه براياج است. ينه احتين زميد در ايجد يهاتميالگور

PMU  ز و يز تجهيوجک، آنالل مير تبدينظ ييهاتوان از ابزارها و روشين ميچن.  هم[3]ها استSVMن راسيتا  يي ز در ايي ن 1ها

خطاها است که از  ييشناسا يستم انتقال برايها در سPMUن تعداد ينه، استفاده از کمترين زميگر در ايد ي. مسنله[1]بهره برد 

-فرمول يخط ريغ يک مسنلهيتوان به صورت ين مسنله را مينچ. هم[4]ن مسنله بهره برد يتوان در حل ايروش مكان خطا م

 .[5]ل کرده و حل نمود يتبد يخط يسينو برنامه يک مسنلهيآن را به  يکرد و سپس با استفاده از جبر بول يبند

ش عملكرد يکنترل و پا يبرداران در راستابه  بهره يتواند کمک فراوانيز ميره شدن نيع جزيسر ييساشنا يبرا يافتن ابزاري

FNETتور فرکانس )يمان يهاستم قدرت بكند. شبكهيس
ع يي سيتم توز ين و قابل استفاده در سطح سييپا ينهيبا هز ييها( شبكه2

FDRباشند. يم
ه، اندازه و فرکانس منبع تک فاز ولتاژ را يده و زاويب گرداست که در ولتاژ معمول نص PMUک ي FNETدر  3

ره شيدن اسيتفاده   يجز ييمناسب شناسا يها افتن روشي يتوانند برايزات مين تجهيبه دست آمده از ا يها. دادهرديگ يماندازه 

رات ييو روش تفاوت ت  يکانستوان به روش تفاوت فرين الگو ميد به دست آمده با استفاده از ايجد يهاگردند که از جمله روش

 .[6]ه اشاره کرد يزاو

                                                 
1 Support Vector Machine 
2 Frequency Monitoring Network 
3 Frequency Disturbance Recorder 



 

 

 

 

 

 سومفصل  3

 کنترل گسترده
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 مقدمه

 احيدا   جهيت  هاي اولييه گذاريسرمايه در که ييباال هايهزينه چنينهم و الكتريكي انرژي تأمين استمرار اهميت ليبه دل

 مقابيل  در هاسيستم اين از و کنترلنگهداري  گردد، هموارهمي صرف الكتريكي انرژي توزيع و انتقال هايسيستم و توليد مراکز

 يکنتيرل مناسيب را رو   که سيستمي وجود دليل همين به .است و بوده مطر  اجتناب ناپذير امر يک صورت به حواد  و قاتاتفا

مورد استفاده قرار گيرد. ليذا   تواندمي مختلف هاي صورت کنترل به اين .است ضروري انجام دهد، صنعت برق تجهيزات و وسايل

هاي مجاز و افزايش احتمال وقوع خطيا، ضيرورت کنتيرل     هيزات به محدودهشدن نقطه کار تج کيگسترش سيستم قدرت، نزد

 يمخيابره  و سيسيتم  گسيترده  اطالعيات  از گسيترده،   کنتيرل  . دراز سيستم قدرت را بيش از پيش نمايان ساخته است گسترده

 مهم هايالمان. [7]د شومي استفاده بزرگ اختالل يک گسترش از جلوگيري براي دست دور يناحيه يک براي محلي اطالعات

 تعيداد  آينيده  در گسيترده  کنتيرل  که شودمي بينيپيش. [8]است  PMUو  همزمان گيرياندازه يکار فنّاور نيا براي اساسي و

 بيه  و توزييع  انتقيال،  انيرژي،  تولييد  در را امنييت  و اطمينان قابليت کلي صورت به و داده کاهش را طوالني و بزرگ هايقطعي

مختليف   يهيا  حوزه يکنترل گسترده رو ريتأثدر ادامه  .بخشد ارتقا باال عملكردي قطعيت عدم با قدرتي هايشبكه در خصوص

 گردد.يم يستم قدرت بررسيس

 ت و حفاظتيامن  -3-1

 اند.بگذارد که در ادامه شر  داده شده ريتأثر يز ي حوزه ريزدو  يتواند رويکنترل گسترده م

 کنترل ولتاژ   -3-1-1

ن يي اسيت. در ا  يستم قبل و بعد از گرفتگي يس يکنترل ولتاژ گسترده يازهاياز مسائل مهم برآوردن ن يكيها ستمين سيدر ا

 ين اسيتراتژ ييي تع يبيرا  يگرفتگ يابينه و ارزين پخش بار بهيتكرار ب يک برنامهيها استفاده از  يع گرفتگيراستا با توجه به توز

و هم بعد از  يستم قبل از گرفتگيط سيشرا يتوانند هم برايبه دست آمده م يحل هان حالت راهيگردد. در ايشنهاد ميکنترل پ

 .[9]مناسب باشند  يگرفتگ
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 يداريپا  -3-1-2

ق از اين يدق ينيستم است، داشتن تخميس يداريپا يهان نشانهيترميرا شدن مودهاي الكترومكانيكي از مهم که يياز آنجا

ن يرات ايين مودها دانستن ت ين اين عالوه بر تخميچناست. هم يضرور يک به زمان واقعياندک و نزد يمودها در زمان

 ين زد. برايتخم شدنشاناز است که بتوان مودها را همراه با فرکانس و ميرا يدار است. لذا نبرخور ييت بااليز از اهميها ننيتخم

RML يهان زنياز تخم توان يم کار نيا
 يکه برا [11]کرد  ينيب شيپز يرا ن يداريد بتوان حدود پاي. البته با[10]استفاده کرد  1

 يکننده مرتبط م ينيش بيپ يها ريم با مت يبه طور مستق  RTمدل . [12]شود ياستفاده م 2RT يبر مبنا ييهااز روش کار نيا

توان آن  يبرخوردار است که م يمدل از دقت باال يخروجو  آسان هستند يسازهيدن و شبيفهم يج مدل براين نتايبنابراو باشد 

شود يستم استفاده ميس يدارياش پيافزا يبرا 4هاPSS يز در طراحيمبنا ن RL 3 يها د. از روشسه کريها مقا ر مدليرا با سا

است که  يريادگيک عامل يبا استفاده از  يواقع يک مسنلهي يبه دست آوردن جوانب اصل يبر مبنا RL ياصل يدهي. ا[13]

ط را در حد موردنظر داشته باشد.يدرک حالت مح ييد توانايبان عامل يا

                                                 
1 Recursive Maximum Likelihood  
2 Regression Tree  
3 Reinforcement Learning 
4 Power System Stabilizer  



 

 

 

 

 

 

 

 

 چهارمفصل  4

 DC انهيپاهاي داراي چند  شبكه
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 مقدمه

هاي جريان  اي در سطح جهان، طراحان سيستم قدرت را بر آن داشته تا استفاده از سيستمهاي دو پايانهکاربرد موفق سيستم

 -که براي کار پيوسته طراحي شد، طر  ساردينا MTDCر قرار دهند. اولين سيستم مستقيمي با بيش از دو پايانه را مدنظ

 ايناليا است. -کورسيكا

 :[14]وجود دارد  MTDCهاي دو طر  ممكن اتصال براي سيستم

  طر  موازي ولتاژ ثابت 

 طر  سري جريان ثابت 

تواند شعاعي يا حلقوي  يکند. اتصاالت م يشوند و در يک ولتاژ ثابت کار مصورت موازي وصل مي ها بهدر طر  موازي، مبدل

کند. البته ها عبور مييک جريان مستقيم مشترک از تمام پايانهو  شوند يمصورت سري متصل  ها بهباشد. در طر  سري، مبدل

هاي اتصال سري و موازي باشد. اغلب مطالعات و هاي مبدلداشت که شامل پست MTDCتوان يک سيستم ترکيبي مي

ودگي اند. هر چند که اتصال حلقوي، افز ، ترکيب موازي با اتصال شعاعي را در نظر گرفتهMTDCکاربردهاي پيشنهادي 

دهد، اما نيازمند طول بيشتري از خطوط جريان مستقيم است. در هر کاربرد مشخص سيستم  يبيشتري را در اختيار قرار م

MTDCترين طر  با ، نيازهاي خاص آن، ساختار ارجح شبكه را تعيين خواهد کرد. به طور کلي، طر  موازي به عنوان عملي

ه است. در مقايسه با طر  اتصال سري، طر  موازي منجر به تلفات کمتر خط کمترين مشكالت کاري مورد قبول قرار گرفت

 .دارد يمرا در بسط و توسعه آينده عرضه  يريپذ انعطافگردد و قابليت  يتر کنترل مشود، آسانمي

ن يترمهم يلهاز جم يداريو پا يکنترل يهارا به همراه خواهد داشت. بحث يستم قدرت با خود مسائليها در سن شبكهيورود ا

 . [17-15]ن مسائل هستند يا

 ت و حفاظتيامن  -4-1

رات يي، در زمان وقوع ت  DCيهاكنواخت ولتاژ باسير يرات غييافت کرده و موجب ت  DCولتاژ خط  MTDCستم يک سيدر 

 يهاکه از کنترل MTDCک ي يامتعادل لحظه يهاع توانيتوز ين اتفاق روي. ا[15]شود يم DC يدر پخش توان شبكه
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 يافت ولتاژ را رو ريتأث يدرجه DCدروپ ولتاژ  يهار ثابتين حالت مقادياگذارد. در يم ريتأثکنند، ياستفاده م DCدروپ ولتاژ 

 . [15]کند يتوان مشخص م

گردد. که  يداريخاص موجب ناپا ياست در حاالتممكن  DC ينهيچند ماش يهاستميبه س MTDC ياتصال شبكه ياز طرف

.[16]باشد   DCي حالت سمت شبكه يرهايتواند مربوط به مت يها تنها ميدارين ناپايالبته با توجه به مطالعات انجام شده ا
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 پايايي
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 مقدمه

ت يفيمت و با کيارزان ق يكيالكتر يانرژ نيتأمقدرت، تداوم  يها ستمياز س يبردار و بهره يزير ن هدف برنامهيتر ياساس

 يتوان انتظار داشت که همواره انرژ يستم، نميزات به کار رفته در سيدر تجه ياحتمال يها يل بروز خرابيمطلوب است. به دل

قدرت  يها ستميس ييايا پاينان و يت اطميت قابليو تقو يابين رو ارزيکنندگان قرار داشته باشد. از ا دسترس مصرفدر  يكيالكتر

 . استمطر   يكيالكتر يها برداران شبكه طراحان و بهره يت مهم برايک مسنوليبه عنوان 

توان به  يگردد که تا چه حد م يمطر  م مسنلهن يده، همواره ايچيار پيبس يها ستميو ساخت س ي، طراحيفنّاورشرفت يبا پ

ن يبه ا ييرد. پاسخگويگ يم يها جا ستمينان سيت اطميقابل يها در قالب بحث مسنلهن يها اعتماد نمود. ا ستمين سيعملكرد ا

ت ياهمها از  ستمينان سيت اطميقابل يابين ارزيستم است، بنابراينان سيت اطمين قابلييجهت تع ياريازمند داشتن معيمسائل ن

 . استبرخوردار  يخاص

به  يمختلف علم يها نهيدر زم يمتنوع يبوده و کاربردها يفراوان يگستردگ ينان دارايت اطميقابل يها امروزه بحث

نان مطر  و مورد استفاده قرار گرفته است. يت اطميجهت محاسبات قابل يمتعدد يها قدرت دارند. روش يخصوص در شبكه

ر منطق يز نظين يگريد يها يها از تنور تين محدوديبوده که جهت رفع ا ييها تيا و محدوديمزا يداراها  ن روشيهر کدام از ا

 شود. يو ... بهره گرفته م يفاز

توان توان وضعيت پايداري شبكه را بررسي کرد، از مطالعات قابليت اطمينان هم ميبار ميکه از مطالعات پخش  گونه همان

هاي برق و ها در شبكه را تخمين زد و از آنجا که بحث قابليت اطمينان هم براي شرکتبرقيبي هاي خروج تجهيزات وويژگي

 بار هم بيشتر است.آن بعضاً از مطالعات پخش   تيتوان ادعا کرد که اهمهم براي مشتريان قابل توجه است، مي

هاي ها در اختيار شرکتيص سرمايهتحليل قابليت اطمينان شبكه توزيع، اطالعات ارزشمندي در خصوص چگونگي تخص

جويي در گذاري و يا صرفهرود که يک شرکت برق بتواند اثرات هر نوع سرمايهانتظار مي آل دهيادهد. در حالت برق قرار مي

امور نگهداري و تعميرات را بر نرخ خرابي تجهيزات تخمين بزند که اين متضمن تخمين دقيق نرخ خاموشي مشتريان به ازاي 

 هاي آن بر مشتري از سوي ديگر است.واع رخدادها از يک سو و اثر هزينهان

است. تعاريف قابليت  گونه نياد برق نيز يهاي تولدر هر سيستم تعريف خاصي دارد و در شبكه ييايا پايقابليت اطمينان 

پذيري شبكه را در  آسيب تقاضاي مشتري، و نيتأمدهي، اطمينان در متون مختلف وجوه مشترکي دارند که تداوم سرويس
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يا  2تقاضا، امنيت نيتأميا ظرفيت  1دهد: کفايت، قابليت اطمينان سه مقوله را مورد مالحظه قرار مييطور کل. به رديگ يبرم

 ها. در فرکانس، ولتاژ، و هارمونيک قبول قابليا ت ييرات  3توانايي تحمل اغتشاشات، کيفيت

ت يمربوط به قابل يهار بحثياخ يهاگذشته است، اما در سال يبوط به چند دههنان مريت اطميف قابليهر چند که تعار

ستم ياز س يمختلف يهاتواند در حوزهينان ميت اطميافته است. محاسبات قابلي ياژهيو يقدرت جلوه يهاستمينان در سياطم

ت يري، مديبرداربهره يهار در حوزهياخ يهابا توجه به مطالعات انجام شده در سال يرگذارين تاثيگذار باشد. ا ريتأثقدرت 

 . [21-18]تر است مشهود يزيرو برنامه ييدارا

 يبرداربهره  -5-1

ک تابع ين يين کار معموالً با تعين واحدها است. ادر مدار قرار گرفت ياز مسائل مهم، نحوه يكي يبرداربهره يدر حوزه

-ممكن است به کار گرفته شود. در سال يود مختلفياهداف و ق يسازنهين بهيرد. در ايپذينه کردن آن صورت ميهدف و کم

شود ير گرفته مدر نظ يساز نهيند بهيدر فرا ينانيت اطميود قابليقدرت، ق يهاستميس ييايشتر به مسائل پاير با توجه بياخ يها

د يبه عنوان ق LOLP 4 نانيت اطميقابل شاخص واردکردنتوان با يشده است منشان داده  [18]طور که در . مثالً، همان[18]

 را کاهش داد. يسازنهيمسنله به ي اندازهمهم را در شبكه در نظر گرفت و هم  يهاتي، هم عدم قطعيسازنهيبه

  ييت دارايريمد  -5-2

-ين استراتژيياست، چرا که در تع ياژهيوت ياهم ينان دارايت اطميز محاسبات مربوط به قابلين ييت دارايريمد يدر حوزه

ت يقابل يبنا نهاده شده بر مبنا يهابوده و روش ينان ضروريت اطمي، انجام محاسبات قابليدارر و نگهيمربوط به تعم يها

ت از زايتجه يدارر و نگهيتعم ينه برايبه ين استراتژييع تعيد، انتقال و توزينان شناخته شده هستند. در سه بخش تولياطم

د و يتول ينهين بخش، کاهش هزيفعال در ا يهابرخوردار است، به خصوص در بخش انتقال که هدف شرکت ياژهيت وياهم

 يک چارچوب و روش محاسباتيز داشتن يع ني. در بخش توز[20]نان مناسب است يت اطميدر کنار حفظ قابل يبرداربهره

                                                 
1 Adequacy 
2 Security 
3 Quality 
4 Loss of Load Probability  
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 [20].  در [22, 21]برخوردار است  ييت باالينان محور از اهميت اطميقابل يدارر و نگهينه تعميبه يافتن استراتژيمناسب در 

رو با شيپ يدارر و نگهيتعم يهانهين هزيب يااستفاده شده است و معاوضه RCMنه از يبه يبه دست آوردن استراتژ يبرا

ه نيبه يدا کردن استراتژيپ يک برايتم ژنتينان در نظر گرفته شده است. سپس از الگوريت اطميممكن مربوط به قابل يهانهيهز

در  RCM ياجرا يبرا يک چارچوب عملي [21]استفاده شده است. در  ير و نگهداريتعم يوهايک کالس بزرگ از سناريدر 

ز يمربوط به آنال يازهاياول ن ياست. در مرحله ياصل يسه مرحله يتم مطر  شده دارايع ارائه شده است. الگوريتوز يشبكه

نان توسعه داده شده است. يت اطمياز نقطه نظر قابل يزات بحرانيتجه ييشناسا يبرا يدوم روش يشده است. در مرحله يبررس

ن يز قائل شدن بيتما ينه در راستايسود/هز ينهيبه يابيک روش ارزي يزات به صورت عمليتجه يسپس با مدل کردن خراب

 يو فن ياقتصاد يهاياست خروج يانيپا يسوم که مرحله يده است. در مرحلهيارائه گرد يدارر و نگهيتعم مختلف يهاطر 

 گردد. يم ضبطرو شيپ يردار و نگهيتعم يهاتياستفاده در فعال يبرا

 يزيربرنامه  -5-3

مربوط به خود بوده است.  يهايدگيچيپ يع همواره دارايبخش توز يزيرقدرت به خصوص برنامه يهاستميس يزيربرنامه

تواند ين اهداف مياز ا يكيرد. يرا در نظر بگ يود مختلفيرد و قيمختلف صورت پذ يهاتواند با تابع هدفيم يزيرن برنامهيا

د ين اهداف مختلف مصالحه گردد، لذا بايد بيک شبكه باي يازهايع باشد. البته با توجه به نيستم توزيشتر سينان بيت اطميقابل

رنده بتواند يم گيمربوطه مشخص گردد تا تصم يهانهينان و هزيت اطميقابل يهاسي، انديزيرمختلف برنامه يهاطر  يبرا

. [19]د ينه ممكن را انتخاب نماين گزيبهتر
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 هنگام سازي و آناليز به شبيه
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 مقدمه

ي توليد توان، انتقال و هاي جديد در زمينههاي الكتريكي، تجديد ساختار بخش انرژي و نوآوريپيچيدگي روز افزون سيستم

کند. حفظ سطو  امنيت و کيفيت شبكه در شرايط جديد مستلزم تر ميقدرت را سال به سال پيچيده برداري سيستمتوزيع، بهره

تري نسبت به گذشته است )در راستاي شناسايي دقيق و در زمان اطالع از حالت دقيق سيستم قدرت در زمان بسيار سريع

هاي گسترده( تي و بازيابي سيستم قدرت در قطعيهاي حفاظخطاها و عملكرد اشتباه سيستم ها، آشكارسازيمناسب گرفتگي

[55-64] . 

ه هاي قدرت مطر  گرديده است، استفادبرداران سيستمهاي اخير در بين بهرهي باال که در سالحل ممكن براي مسنلهيک راه

برداران در مديريت سيستم قدرت در معيارهاي امنيتي، توانند به بهره. اين ابزارها مياستهنگام  سازي و آناليز بهاز ابزارهاي شبيه

کمک کرده و در صورت نياز بهترين عمليات کمكي را براي اجرا شدن در راستاي جلوگيري يا تصحيح  يو ديناميك ياستاتيك

 مختلف در ادامه شر  داده شده است. يهاحوزه ين موضوع رويا ياثرگذار ياو بگذارند. نحوهشرايط خطرناک در اختيار 

 ت و حفاظتيامن  -6-1

 ر حوزه بررسي خواهد شد.يستم در چند زيهنگام س به يسازهيت شبيقابل ريتأثن بخش يدر ا

 ياريدپا بررسيو  يسازهيشب  -6-1-1

ع و يصورت سر اج است که بتوان بهيستم احتيح سيعملكرد صح يالبا يهانهيستم و هزيس يداريپا يت بااليبا توجه به اهم

 ينهيگذرا و هز يداريصورت احتمال ناپا گذرا به يداريسک ناپايکرد. ر يابيستم را ارزيس يگذرا يداريسک ناپايهنگام ربه

م توسط اپراتور يصورت مستق هتواند ب يشود ميم يريگند اندازهين فرايکه در ا يسكيگردد. در واقع ريف ميمربوط به آن تعر

 .[65]ژنراتورها استفاده گردد  يرات مربوط به توان خروجييت  ينهيکاهش هز يستم در راستايس

ود يود را در کنار قين قين ايچنو هم [63]ز استفاده کرد يهنگام ن نه بهيتوان در پخش بار بهيگذرا م يداريود مربوط به پاياز ق

 يگذرا يداريپا يابيارز يهااز روش يكي. [59]توان استفاده کرد  يع اقتصاديهنگام مسنله توز حل به يبرا يتناوب يداريپا
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صورت  گذراها به يسازهيشب يگر است که برايد ينه روشيبه 1TLM . [64]است  ينيماش يريادگي يهاع استفاده از روشيسر

-يو استفاده ميز از مفهوم رزرو توان راکتين گذرا ريغولتاژ  يداريکنترل پا ي. برا[55]شود يستم قدرت استفاده ميهنگام در سبه

 .[66]گردد 

 کنترل فرکانس بار  -6-1-2

فراهم  ياهاست که برمدت  2هاAGCن خاطر يگردد. به هميجاد مين عرضه و تقاضا ايجاد توازن بيکنترل فرکانس بار با ا

 يها برا AGC يبرا يازيستم امتيس يهاهنگام حالتآوردن به به دستشوند. يستم قدرت استفاده مين تعادل در سيآوردن ا

-يهنگام م صورت به ها بهن مناسب از حالتيک تخميآوردن  به دستشود. لذا يستم محسوب مينه سيفراهم آوردن حالت به

 .[56]هد ش ديها را افزاAGCتواند عملكرد 

                                                 
1 Transmission Line Modeling 
2 Automatic Generation Control 
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 ادوات جديد در سيستم قدرت
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 مقدمه

موجب شده قدرت  يها پيوستگي در شبكه چنين افزايش به همهاي توزيع انرژي الكتريكي و هموسعه روز افزون سيستمت

مختلف در سيستم قدرت  يکاربردهااست که نياز به حضور ادوات جديدي در سيستم قدرت احساس گردد. لذا ادوات جديدي با 

و ترانسفورماتورهاي  FACTs، ادوات يكيالكتر يهاي جريان، فنرهاکنندهتوان به محدودها ميي آنايجاد گرديده که از جمله

 گردند. صورت مختصر تشريح مي کرد که در ادامه بهفرکانس مت ير اشاره 

 هاي جريان:کنندهمحدود

. استقدرت امري اجتناب ناپذير  يها ، وقوع اتصال کوتاه در شبكهبا وجود رعايت تمامي موارد مربوط به ايمني سيستم قدرت

هاي شود، جريانتصال کوتاه وارد ميدر زمان اتصال کوتاه صرف نظر از آسيبي که به خاطر بروز قوس الكتريكي به نقطه ا

هاي ديناميكي و حرارتي باال به تجهيزات سبب وارد شدن تنش شود يعظيمي که از ژنراتورها به طرف نقطه عيب جاري م

. عبور چنين جرياني از شبكه نياز به شود يها، ترانسفورماتورها و کليدهاي قدرت مخطوط هوايي، کابل ليسيستم قدرت از قب

اتي دارد که توانايي تحمل اين جريان را داشته باشند و براي قطع اين جريان نيازمند کليدهايي با قدرت قطع باال هستيم تجهيز

کليدهاي قدرت مورد استفاده در شبكه براي عملكرد کامل نيازمند زماني  .کند يسنگيني به سيستم تحميل م يها نهيکه هز

عبور مقادير بزرگ جريان از خطوط و تجهيزات سيستم قدرت در همين چند سيكل ( است. هيثان يلي)چند م معادل چند سيكل

ويژه در پريود اول موج جريان داراي هزيرا جريان اتصال کوتاه در لحظات اوليه ب ،تواند موجب تخريب جدي تجهيزات شود يم

هاي اخير به تجهيزاتي اين در سالبنابر .شود يهاي اوليه ناشي مهمين سيكل بيشترين دامنه است و بيشترين اثرات مخرب از

اي شده است. محدودساز جريان خطا بالفاصله بعد از داشته باشند، توجه ويژهرا که توانايي محدود کردن جريان اتصال کوتاه 

زمان پاسخگويي  تر از جريان شبكه باشند با اضافي را که بزرگ يها انيو توانايي دارد تا تمام جر رديگ يوقوع خطا در مدار قرار م

هاي اخير، عناصر سري با تجهيزات هاي جريان اتصال کوتاه طراحي شده در دههکنندهحداکثر نيم سيكل محدود کند. محدود

اما پس از وقوع اتصال  ،دهند يشبكه هستند. اين تجهيزات در حالت عادي مقاومت کمي در برابر عبور جريان از خود نشان م

 کنندبزرگ شده و از باال رفتن جريان اتصال کوتاه جلوگيري مي باره کيها روع جريان، مقاومت آنکوتاه در لحظات اوليه ش

[67 ,68] . 

 :ترانسفورماتور فرکانس مت ير
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و دو طرفه توان است  ريپذ يک عنصر کنترل VFT( Variable Frequency Transformer) ترانسفورماتور فرکانس مت ير

هاي اين گيرد. ساختار و ويژگيو انتقال توان بين دو شبكه سنكرون و آسنكرون مورد استفاده قرار مي که به منظور اتصال

هاي متفاوت نيز عمل کند. ترانسفورماتور فرکانس مت ير از تواند بين دو شبكه با فرکانساست که مي يا گونه ترانسفورماتور به

است. اين ترانسفورماتور همانند يک مبدل پشت  شده ليتشك ،معمولي است هاي القايييک ماشين گردان که بسيار شبيه ماشين

کنند، استفاده مي VFT که از ييها . با اين تفاوت که مسائل مهمي از قبيل هارمونيک و رزونانس در شبكهکند يبه پشت عمل م

 .[69] وجود ندارد

 : FACTSادوات 

باعث تواند  يمد بوده و بسته به نوع کنترل کننده بكار برده شده يقدرت همواره مف يها ستميدر س FACTS استفاده از ادوات

گذرا، کاهش تلفات خط، کاهش افت ولتاژ و  يداريت حداکثر در خط انتقال، بهبود پايش ظرفيمانند: افزا ييها بهبود مشخصه

 FACTS گردد. ادوات يكيناميد يداريولتاژ و بهبود پا يداريگذرا، بهبود پا يداريتر در طول خط، بهبود پاه ولتاژ بهيجاد نمايا

 ر است:يموارد ز شامل

 TCSR و TSSR و TCSC و SSSC مانند يسر يها کننده کنترل 

  STATCOM و SVC مانند يمواز يها کننده کنترل

 IPFC  مانند يسر -يب سريبا ترک ييها کننده کنترل

 TCPAR  و UPFC مانند يمواز -يب سريبا ترک ييها کننده کنترل

از به يخاص که ن يها از محل يبعض يبرا اًو عموم باشند يتر م تر، گران دهيچيپ يساخت و طراح لين ادوات، به دلياز ا يعضب

 .شود يها استفاده م م، از آنيدار يشتريب يها بهبود مشخصه

 :يكيفنر الكتر

به نام رابرت هوک مطر  شده است. البته از  يكدانيزيتوسط ف 1660ش در سال يها پاز مدت يكيالكتر يفنرها ياهيمقدمات پا

 راًياخن مبحث شده است. چرا که يبه ا يار توجه تازهياخ يهان مبحث توسعه داده نشده است. در ساليآن زمان به بعد ا

 ينده شبكهيآ يهانسل يداريپادر حل مشكالت  ييل بااليپتانس يدارا يكياند که فنر الكتربرده ين نكته پيمهندسان به ا

باد،  ير انرژيعت مت ياز طب يرات ناشييم ولتاژ تحت ت يدر تنظ يكيانجام شده فنر الكتر يهايقدرت است. در واقع طبق بررس
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هوشمند  ياز بارها يديد به نسل جدتوانن يم يكيالكتر يبا فنرها يكيالكتر يل خانگين وسايچنتواند مؤثر واقع شود. هميم

از  ياع گردند، شكل تازهيقدرت توز يدر کل شبكه يكيالكتر يکه فنرها يشود در صورتيم ينيبشيل گردند. در کل پيتبد

ن ادوات يورود و استفاده از ا ريتأث. در ادامه [71, 70]است، فراهم گردد  يو مخابرات ياطالعات يرا که مستقل از تكنولوژ يداريپا

 رد.يگيقرار م يستم قدرت مورد بررسيمختلف س يهاد در حوزهيجد

 ت و حفاظتيامن  -7-1

توانند با حضور در مدار يها مDGند. يفا نماينده ايستم قدرت آيرا در س ينده نقش پر رنگدات پراکيشود که توليم ينيبشيپ

-ن موارد محدودکنندهيستم حفاظت را دچار مشكل سازند. در اير داده و سييک اختالل در شبكه ت ي يان خطا را برايمقدار جر

ان يجر يهاکننده. دو نوع معمول محدود[67]اهم کنند رخ داده فر يرا در خالل خطا يعيتوانند حفاظت سريان خطا ميجر يها

SSن کاربرد نوع يا يبرا
ان خطا استفاده يجر يمحدودساز يها براFCLکه از  يمعمول يها. روش[72, 67]باشند يم SC 2و  1

CDDبر اساس  ييهاتوان از روشي، اما مدارند ياز به ارتباطات مخابراتيکنند معموالً نيم
ن ارتباطات يز استفاده کرد که از اين 3

 . [73]هستند  ازين يب

توان از ساختار يست. به طور مثال ميم نيد پراکنده داريکه تول يان تنها مربوط به حاالتيجر يهاالبته کاربرد محدودکننده

 ي. ترانسفورماتورها[68]کوپل مشترک استفاده کرد  يافت ولتاژ در نقطه يان در جبران سازيجر يهااز محدود کننده يمتفاوت

 يقدرت استفاده گردند. به عنوان مثال ژنراتورها يهاستميس يداريو پا يحفاظتمختلف  يتوانند در کاربردهايز ميفرکانس ن

است که  ينوسانات توان هستند و ضرور يگردند دارايبرق متصل م يکه به شبكه يهنگام يه دوگانه مزارع باديت ذ ييالقا

-هير است. شبيفرکانس مت  ين نوسانات استفاده از ترانسفورماتورهايکاهش ا يهااز روش يكيداده شود.  کاهش نوساناتن يا

 .[69]تواند موجب کاهش شدت نوسانات گردد ين نوع ترانسفورماتور ميمختلف نشان داده که استفاده از ا يهايساز

                                                 
1 Solide State  
2 Super Conductor 
3 Current Division Discrimination  



 

 

 

 

 

 

 

 هشتم فصل  8

 سازي انرژي هاي ذخيره سيستم
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 مقدمه

از است يکه به آن ن يد در زمانيره شود و بايذخ يكيصورت الكتر تواند به يان متناوب نميستم جريک سيدر  يكيالكتر يانرژ

البته هر نوع  ل نمود کهيتبد يگر انرژيد يها صورت توان آن را به يم ين انرژيا يساز رهيذخ ين وجود، برايد گردد. با ايتول

جهت آماده  يكيالكتر يانرژ يساز رهيذخ يبرا يگسترش فناور .ک مبدل خوب داردياز به وجود يمناسب ن ييکارا يستم برايس

ته در يسيکه بخش الكتر يين از آنجايچن دارد. هم يا ژهيگاه ويجا يستم قدرت کنونياز، در سيدر صورت ن يبودن توان ضرور

د ساختار يل تجدياز قب يتحت پوش قرار دادن مسائل يار مهم برايک انتخاب بسي يانرژ يساز رهيخرات عمده است، ذييحال ت 

ت توان و کمک به عملكرد يفيدات پراکنده، بهبود کيش توليبه افزا يرسان ر و کمکيد پذيدر بازار برق، وارد شدن منابع تجد

 ي، براESS  1، يكيالكتر يانرژ ساز رهياستفاده از منابع ذخ نيست است. بنابرايط زين مربوط به حفاظت از محيشبكه تحت قوان

بنا بر  .ار مورد توجه قرار گرفته استيهست که امروزه بس ييکارها از راه يكياز شبكه يتوان و استفاده در صورت ن يساز رهيذخ

ک منبع يرا  "بعد يها انته در زميسيالكتر ينيگزيو جا توزيع يبرا يانرژ رهيذخت يبا قابل يكيزيستم فيک سي"ف يتعر

 .نامند يم( ESS) يكيالكتر يانرژ ساز رهيذخ

 :[74]ساز انرژي شر  داده شده است هاي ذخيرههاي سيستمدر ادامه مختصري در مورد انواع تكنولوژي

  يارهيتلمبه ذخ يره انرژيستم ذخيس

ک منبع با يدست( به نيک منبع با ارتفاع کم )منبع پائيانتقال آب از  يتوسط پمپ برا يكيمازاد الكتر يستم انرژين سيدر ا

ن آب از ر شديرد و سرازيگيد توان، عكس عمل مذکور انجام مياز به توليرود. در مواقع نيبكار م (شتر )منبع باالدستيارتفاع ب

 گردد. يم يكيالكتر يد انرژيشتر به منبع با ارتفاع کم در مولد موجب توليمنبع با ارتفاع ب

 فشرده  يهوا يره انرژيستم ذخيس

 يره هوايهوا و ذخ يساز مازاد را صرف فشرده يک انرژير پيغ يهابرد که در زمانيرا بكار م يکمپرسور ين تكنولوژيا

ک محفظه يشده به  فشرده يک(، هوايد. به هنگام دشارژ )معموالً در ساعات پينمايک مخزن مي شده با فشار باال در فشرده

 .شوديم يكيالكتر يد انرژيو تول ين گازيب شدن با سوخت موجب چرخش توربيوارد و با ترک ين گازياحتراق تورب

                                                 
1 Energy Storage System 
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 يباتر يره انرژيذخ يهاستميس 

سبب  يک باتريگر شارژ کردن يبه عبارت د. کننديره ميذخ ييايميش ياهق واکنشيرا از طر يكيالكتر يها انرژيباتر

از، واکنش يکنند. بر اساس نيره ميذخ ييايميرا به شكل ش يب انرژين ترتيگردد و به اياجزاء آن م ييايميالكتروش يهاواکنش

 گردد.يبه سمت شبكه م ياز باتر يكيان الكتريموجب شارش جر ييايميمعكوس ش

  ابررسانا سيم ناط يره انرژيستم ذخيس

ت ينهايان بدون تلفات تا بين جريک مدار ابررسانا، ايم به يان مستقيق جرين است که در صورت تزريستم اين سيا يده اصليا

 ن مدار را بهيدر ا شده رهيذخ يتوان انرژيم، ميداشته باش ياز به انرژيکه ن ين مدار گردش خواهد کرد؛ و زمانيدر حلقه بسته ا

-ميک سيان در يحاصل از شارش جر يسيدان م ناطيرا در م يس ابررسانا انرژيم ناط يره انرژيستم ذخيم. سيق کنيشبكه تزر

 کنديره ميچ ابررسانا ذخيپ

 ابر خازن يره انرژيستم ذخيس

دان يرا در م يكيالكتر يها انرژ ها است. ابر خازن استفاده از ابر خازن يكيالكتر يم انرژيره مستقيذخ يهاگر از روشيد يكي 

 يهاتيو کاربرد الكترول يشرفت تكنولوژيکنند. با پيره ميشود، ذخيل ميت تشكين هر الكترود و الكتروليخازن که ب يكيالكتر

 شود. يسر ميها م در ابر خازن يره انرژيش ذخيک باال امكان افزايالكتريبا ثابت د

 دروژنيه هيبر پا يره انرژيستم ذخيس

ن يي ل دهنيده ا يتشيك  يده است. عناصر اصليدروژن معطوف گرديه هيبر پا يره انرژيذخ يهاستميبه س ياريتوجه بسراً ياخ

 يكيالكتر يدروژن به انرژيه ييايميش يل انرژيستم تبديدروژن و سيره هيدروژن، مخزن ذخيد هيواحد تول :اند از ستم عبارتيس

 يک منبيع انيرژ  يي دروژن يشود. هينام برده م يليسوخت فس ينده واحدهاين آيبه عنوان جانش يل سوختي(. از پ يل سوختي)پ

 ي، انيرژ يل سيوخت يي تاً با سيوختن در پ يد و نهايه توليثانو يک انرژياست که توسط  يک حامل انرژيست، بلكه ير نيدپذيتجد

را صيرف   کيي پ ريي در سياعات غ  يكي يميازاد الكتر  يتوان انيرژ يد. به عنوان مثال مينمايدر خود را آزاد م شده رهيذخ ييايميش

 يد انيرژ يي تول يل سيوخت يي م تا در زمان مطلوب در پيره کنيدروژن حاصل را در مخازن مخصوص ذخيز آب نموده و هيالكترول

 م.يينما يكيالكتر



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
33 

 

 

 1393 آذرويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

هاي مختلف مطالعه و تحلييل ايين سيسيتم     تواند بر حوزه طور وسيع در سيستم قدرت مي سازهاي انرژي به استفاده از ذخيره

 داشته باشد که در ادامه به اين موضوع پرداخته خواهد شد. ريثتأ

 يبرداربهره  -8-1

ي انرژي  که بتوان با ذخيره رسد يمبا توجه به ويژگي واحدهاي ذخيره انرژي و عدم قطعيت منابع انرژي تجديد پذير به نظر 

دپيذير بيه   يتقاي نفع حاصيله از منيابع تجد  مت برق باالست، موجب اريهايي که قهاي توليد مازاد و فروش آن در زماندر زمان

. از اين [75]ر چون باد گردد يدپذيتواند موجب افزايش نفوذ منابع تجدسازها ميرهيد شد. به عبارتي حضور ذخخصوص انرژي با

بايد بتواند از اين ذخاير جديد به صورت بهينه با اهداف مورد نظر خود استفاده کند. لذا بسته به اهداف مورد نظر  بردار رهبهمنظر 

شيتر از  يب ي. عيالوه بير اسيتفاده   [76]ها تعيين گردد بهينه آن اندازه نيچن همگرديده و  يابي مكاناپراتور شبكه بايد اين ذخاير 

نيک  ين منيابع در کنيار ل  يا ا استفاده ازيو  [78]نه ي، پخش بار به[77]شبكه  يريپذبيتواند کاهش آسين اهداف ميباد ا يانرژ

AC يسي ينوماننيد برناميه   يمختلف يهان راستا از روشيز باشد. در اين [79]قدرت بزرگ  يهاستميارتباطات س يبنددر بخش 

در  يسياز نيه يمسيائل به  يبند فرمولو  يساز مدل يبرا [78]محدب  يسازنهيو به [76]ت باد( ي)با توجه به عدم قطع يتصادف

 شود.ياستفاده م يانرژ يسازرهيذخ يهاستميحضور س

 ت و حفاظتيامن   -8-2

-ستم با بحثين منابع به سيش است. ورود ايقدرت رو به افزا يهاستميدر س يطور که گفته شد درصد نفوذ منابع بادهمان

-ستم قدرت است که با توجه به عيدم کنتيرل  يس يهاکينامياز مسائل مربوط به د يكيرو است. روبه يمختلف يهاها و چالش

در کنيار ادوات   FESS 1مانند  يانرژ يسازرهيذخ يهاستميتوان از سين راستا ميد. در ايآيبه وجود م يکامل منابع باد يريپذ

FACTS  مانندDSTATCOM [80]ستم استفاده کرد ين منابع به سيتر و کاهش اثرات ورود اشيدادن کنترل ب يبرا . 

                                                 
1 Flywheel Energy Storage System 
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 ت توانيفيک  -8-3

معموالً  يانرژ يسازهارهياست. ذخ يود ولتاژ و حرارتياز نقض ق يريتوان، جلوگ تيفيکي  از مسائل مهم در زمينه يكي

كالت نام سازها مش رهيو ذخيو و اکتيراکت يهاتوان با استفاده از توانيگردند. اما ميولتاژ به شبكه متصل م يهاتوسط مبدل

ت بار شبكه استفاده يريمد يو را برايمربوط به ولتاژ و توان اکت مسائل يتوان برايو را ميبرده را کاهش داد. در واقع توان راکت

. [81]کرد 
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 قيبر خودروهاي
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هاي زيست محيطي، به حدي رسيده است که  هاي فسيلي و همچنين افزايش ميزان آالينده مسنله کمبود منابع سوخت

هاي  دي از مصرف سوختکشورهاي مختلف را به سمت راهكارهايي جدي براي حل اين موضوع سوق داده است. سهم زيا

اي که آلودگي کمتري را به  فسيلي و آلودگي محيط زيست مربوط به حمل و نقل است. بنابراين تمرکز بر گسترش وسايل نقليه

کنند، در دستور کار بيشتر کشورهاي جهان قرار گرفته است. اين موضوع در برخي کشورهاي توسعه  محيط زيست تحميل مي

تر است. خودروهاي الكتريكي به داليل متعددي که  سيلي چنداني در اختيار ندارند، به مراتب جدييافته که منابع سوخت ف

 .آيند ي آتي به شمار مييها هاي حمل و نقل در سال ترين گزينه اند، از اصلي ها در زير فهرست شده ترين آن مهم

 هاي فسيلي و کمبود آن در جهان. افزايش قيمت سوخت 

 محيطي.هاي زيست ان آاليندهتالش براي کاهش ميز 

 ها. کاهش آلودگي صوتي ناشي از موتور اتومبيل 

 تر برق مصرفي خودروي الكتريكي نسبت به سوخت مصرفي خودروهاي معمولي به ازاي مسافت واحد هزينه پايين. 

يک منبع قدرت خارجي را  هاي قابل شارژ استفاده کنند که قابليت شارژ با اتصال بهاز باتري تواننديمخودروهاي الكتريكي 

شوند. خوانده ميقابل اتصال به شبكه  يكيالكتر يدارند. اين خودروها قابليت اتصال به شبكه قدرت دارند و از اين جهت خودرو

-کند که خودرو بتواند با شبكه اصلي داد و ستد انرژي داشته باشد. بدين ترتيب، هماناتصال به شبكه اين قابليت را ايجاد مي

-ارزد، اين انرژي را به شبكه بفروشند و براي مصرفتوانند در مواقعي که ميشوند، ميه که باتري خودرو از شبكه شارژ ميگون

 .[82]کنند  ييکننده درآمدزا

ن خودروها يدرصد نفوذ ا 2030شود در سال يم ينيبشيش بوده است و پين خودروها رو به افزاير توجه به اياخ يهادر سال

ن با در نظر يچنران است و هميق اين تحقيدر ا ينكه کشور مورد بررسيدرصد برسد. منتها با توجه به ا 50ک يكا به نزديدر آمر

قدرت  يز در شبكهيها نر آنيران کم بوده و لذا تأثين خودروها در ايوان گفت که درصد نفوذ اتيساله م 5 يزمان يگرفتن بازه

 نظر شده است.ستم قدرت صرفيمختلف س يهاحوزه ين موضوع روياثرات ا يجه از بررسياست. در نت يپوشقابل چشم
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ي مشترک اسيت.  طور همزمان، براي انجام يک وظيفه ز چندين پردازشگر يا کامپيوتر، بهمنظور از پردازش موازي استفاده ا

توانند با يكديگر به تبادل اطالعات بپردازند. علت ها مي کند و پردازشگرهر پردازشگر بر روي قسمت مشخصي از مسأله کار مي

ي موجود است. پردازش موازي امكان حل رد و حافظههاي پردازش تكي از لحاظ عملك نياز به انجام پردازش موازي، محدوديت

سازي مسائل سيستم قيدرت در قيياس بيا حجيم سياير      . حجم شبيه[83]کند تر مسائل و حل مسائل بزرگتر را فراهم مي سريع

شوند. از سويي ديگر، مسائل سازي معموال به تعداد زياد اجرا ميهاي شبيه  شود، اما حالت هاي علمي، متوسط محسوب مي ينهزم

سازي نياز دارند. در برخي مطالعات ارزيابي احتماالتي، اين تعداد ها يا هزاران حالت شبيه برداري و توسعه به صدريزي بهره برنامه

منظيور بررسيي پاسيي سيسيتم      حقيقي، بهسازي زماند. چالش ديگر سيستم قدرت، نيازمندي آن به شبيهرسبه چندين هزار مي

بر و از نظر عددي سازي سيستم قدرت را بسيار زمانها، شبيه زماني يكسان با سيستم فيزيكي است. اين نيازمنديقدرت در بازه

. در [84]هاي قيدرت اميروزي کياربرد فيراوان دارد       تحليل سيستمسازي و  سازد. از اين روي پردازش موازي در شبيهحجيم مي

هاي مختلف مربوط بيه تحلييل، مطالعيه و راهبيري       ه با استفاده از پردازش موازي چه ت ييراتي در حوزهشود ک مي ادامه بررسي 

 وجود آيد. تواند به هاي قدرت مي  شبكه

 ي توزيعتأثير پردازش موازي بر حوزه  -10-1

[ يک نمونه از کاربرد پردازش موازي،  85عنوان مثال در ]دارد. بههاي توزيع کاربرد فراوان  پردازش موازي در طراحي شبكه

بندي و نوع هادي در يک شبكه توزييع شيعاعي   سازي همزمان طر تر، در بهينههاي رزولوشن معقولمنظور رسيدن به زمان به

ي جريان نظر گرفتن قيود بيشينه گذاري و تلفات خطوط بوده و با دري سرمايهسازي، شامل هزينه ارائه گرديده است. اين بهينه

بنيدي، ييک   سيازي طير   گيرد. براي بهينهي افت ولتاژ در هر گره در شبكه و قيود مخروطي شدن انجام ميهر هادي، بيشينه

-شيود و بهينيه  هاي محلي توليد مي  کار رفته که در آن نقاط مياني، به منظور پرهيز از رسيدن به بهينه به 1الگوريتم تبادل شاخه

ي الگوريتمي اي ديگر از کاربرد پردازش موازي، در ارائهشود. نمونهريزي ديناميكي حل ميسازي هادي، توسط الگوريتم برنامه

                                                 

1
Branch-exchange 
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بوده که منجر به توليد نتايج بهتير نسيبت بيه     1هاي توزيع شعاعي خيلي بزرگ، با استفاده از تكنيک تجزيه جهت طراحي شبكه

 [.86د ]شوهاي جداسازي مي ساير تكنيک

 ي امنيت، پايداري و کنترلتأثير پردازش موازي بر حوزه  -10-2

هياي قيدرت از اهمييت بيااليي برخيوردار اسيت، از طرفيي         سرعت پردازش در تحليل پايداري ديناميكي و گذراي سيسيتم 

سيتفاده از  اي، از محيدوديت سيرعت برخوردارنيد، از ايين روي ا    هستههاي چند CPUهاي کامپيوتري متداول، همچون  ساختار

[، بيه منظيور ارزييابي پاييداري     87عنيوان مثيال در ]   گيردد. بيه  ها مي پردازش موازي بدين منظور، موجب بهبود اينگونه تحليل

هاي ترکيبي )آنالوگ و ديجيتال( ارائه  هاي سيگنال ديناميكي و گذرا، يک پلتفرم فوق سرعت باال، با ساختاري موازي شامل مدار

هاي عيددي را   سازکند. اين ساختار، شبيههاي عددي غلبه مي ساز)و نه دقت و پيچيدگي مدل( بر شبيهشده که از حيث سرعت 

 کند.ي کم و عملكرد خودکنترل تكميل مياز لحاظ سرعت، هزينه

                                                 

1
Decomposition 
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 (WAMS)سيستم پايش گسترده 
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WAMSکيار  رود. اين سيستم با بهکار مي به 1هنگام صورت به هي قدرت بمنظور پايش عملكرد شبكه سيستمي است که به-

ها، به بهبيود پاييداري شيبكه     ها و استفاده از نتايج آن گيريي قدرت، انجام اندازهي وسيعي از شبكهها در محدوده گيري حسگر

ز وقوع خطا و اغتشاش، پيايش  هاي اين سيستم عبارتند از: پايش زاويه و فرکانس، تحليل پس ا نمايد. کاربردکمک فراواني مي

اسيت کيه    WAMS ،2PMUولتاژ و پايداري آن، تخمين حالت بهبود يافتيه، ارزييابي حاليت مانيدگار و .... حسيگر اصيلي در       

نمونه يا بيشتر  30برداري )کند. سنكرونيزه بودن و باال بودن نرخ نمونهگيري مي هاي ولتاژ و جريان را در يک پست اندازه فازور

 [. 106[ و ]105است تا بتيوان رفتيار دينياميكي شيبكه را بررسيي نميود ]       WAMSمهم  هاي نيازمندي تا از انيه( دودر هر ث

WAMSعنوان يک سيستم مكمل در کنار سيستم  بهSCADA برداري ايمن و قابل اطمينان الزم است تا احتميال  براي بهره

بيرداري پيايين و   نها اطالعات حالت ماندگار با نرخ نمونيه ت SCADAهاي سراسري کاهش يابد؛ چراکه سيستم  وقوع خاموشي

بيرداري بسييار بياال،    هايي با نرخ نمونيه با در دست داشتن داده WAMSگذارد، حال آنكه، غير سنكرون از شبكه در اختيار مي

متشكل از  WAMS کند.هاي زماني کوچكتر فراهم مي  صورت سنكرون و در بازه ي وضعيت سيستم قدرت را بهامكان مشاهده

 دو عمل اصلي است:

 ها براي اين سيستم،  ي دادها: منبع اوليهدريافت دادهPMU .است 

 ها انجام مي هاي تحليل سيگنال و الگوريتم گيري: اين کار با استفاده از ابزارهاي حاصل از اندازه استخراج مقادير از داده-

 شود.

-ها براي جميع  4PDCتوزيع شده در سيستم الكتريكي،  PMUهاي  دمتشكل از واح 3ي فازورياز شبكه WAMSسيستم 

بيار در ثانييه    60اليي   10ها را بيا فرکيانس    ها داده PMUکند.در مرکز کنترل استفاده مي SCADAآوري اطالعات و سيستم 

ها را از  نيز داده SCADAها را بر عهده دارد. سيستم  PMUها و پايش و کنترل نقش مرتبط کردن داده PDCگزارش نموده و 

اتصيال   PDCها اغلب با خطوط تلفن بيه   PMUکند. ثانيه به مرکز کنترل ارسال مي 10الي  2ها، با فرکانس  ها و پست ژنراتور
                                                 

1
 Real time 

2
 Phasor Measurement Unit 

3
 Phasor network 

4
 Phasor Data Concentrators 
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[. در ادامه به بررسي تاثير موضيوع اسيتفاده از   107شوند ]فرستاده مي WAMSو يا   SCADAها به سرور  يافته و سپس داده

WAMS پردازيم. هاي قدرت مي  اي مختلف مربوط به تحليل، مطالعه و راهبري شبكهه  در حوزه 

 امنيت و حفاظت  -11-1

 کند:ي امنيت و حفاظت ت ييرات زير را ايجاد ميدر حوزه WAMSهاي  سيستم

 بازيابي  -11-1-1

حياتي است. در ترين زمان ممكن، يک امر پس از وقوع يک خاموشي در سيستم قدرت، بازيابي هر چه بيشترِ بار و در کوتاه

تيري بيراي   هاي دقيق ، دادهWAMSگردد. سيستم نگام، موجب افزايش زمان بازيابي ميه هاي دقيق و به دسترس نبودن داده

دار کيردن شيبكه و همچنيين     پس از انرژي 1به منظور تخمين بار قابل بازيابي WAMSکند.به عنوان مثال، بازيابي فراهم مي

[. عالوه بر اين، با استفاده از 108رود ]کار مي صورتيكه سيستم بازيابي شده مجددا ناپايدار گردد، به رهاي سيستم د پايش پارامتر

پذيري کامل هر در فرآيند بازيابي ارائه نمود که با استفاده از آن، رؤيت 2بنديتوان يک روش جديد تقسيم، ميWAMSسيستم 

 [.109جزيره حاصل خواهد شد ]

 حفاظت  -11-1-2

مهم هر سيستم حفاظتي است. طر  بازبست خودکيار مبتنيي بير    ي هاي بازبست خودکار صحيح، از نيازمندوجود يک طر  

PMUهاي گذرا و دائم روي خطوط انتقال را به نحوي مطمنن ميسر  بندي خطاهاي ولتاژ و جريان، دسته کارگيري فازور ها، با به

هاي ژنراتور، فرکانس و زاويه روتور، بالفاصله  در مورد ولتاژ PMUز هاي حاصل ا آوري داده[. عالوه بر اين، جمع110سازد ]مي

بيني دقيقتر و سيريعتري  ( امكان پيش3SVMکننده )مانند بنديها در يک الگوريتم طبقه سازي خطا و استفاده از آنپس از پاک

 [.111گذارد ]از وضعيت پايداري گذرا در اختيار مي

                                                 
1 Restorable load 
2 Sectionalizing 
3 Support Vector Machine 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
43 

 

 

 1393 آذرويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 پايداري ديناميكي  -11-1-3

هياي قيدرت ترکيبيي      ها موجب بهبود ميرايي نوسانات سيستم ، در طراحي کنترل پايدارسازWAMSهاي  ستماستفاده از سي

AC\DC هياي  [، بيا اسيتفاده از داده  112گردد. به عنوان مثيال در ] ميWAMS      و همچنيين عملكيرد مدوالسييون تكميليي

HVDC 1، يکWASC راحي شده اسيت. همچنيين امكيان در نظير     هاي قدرت بزرگ ط منظور بهبود پايداري سيستم مؤثر به

اي در  در اين طر  وجود دارد. عالوه بر اين، ميرا کردن نوسانات بين ناحييه  WAMSها توسط  گرفتن، تأخير زماني ارسال داده

 [.113پذيرد ] موثرتر و بهتر صورت مي PSS 2نسبت به  WAMSي مبتني بر کننده، با کنترلAC/DCهاي ترکيبي شبكه

 ري ولتاژپايدا  -11-1-4

-گيرد و امكان برنامهتر انجام ميسريعتر و مطمنن WAMSها و سيستم  PMUالين پايداري ولتاژ، با استفاده از ارزيابي آن

[، بيا  116-114عنوان مثال در ] آورد. بهمنظور ممانعت از خاموشي سراسري را فراهم مي ريزي اقدامات پيشگيرانه و اصالحي به

بيني ناپايداري ولتياژ طيي دوثانييه پيس از اغتشياش )اغتشياش       ، پيشWAMSگيري مبتني بر ميماستفاده از يک درخت تص

هاي ولتاژ، چند ثانيه پس از اغتشاش و قبل از آن به يک  محدود به اغتشاش بار( انجام شده است. در اين روش، فازور -کوچک

 بيني شود.سيستم قدرت پيششود تا ناپايداري ولتاژ گيري آموزش داده شده اعمال ميدرخت تصميم

 برداريبهره  -11-2

 دهد.برداري را به شر  زير تحت تأثير قرار ميي بهره، حوزهWAMSهاي  سيستم

 تخمين حالت  -11-2-1

هياي   باشد. اسيتفاده از داده هاي توپولوژيک مي ها و خطا مشكل اصلي در تخمين حالت به روش کنوني، نامناسب بودن داده

اي، بيا  ا برطرف کرده و امكان انجام يک تخمين حالت دقيق خطي را طي يک فرآيند دو مرحله، اين مشكل رPMUحاصل از 

                                                 
1 Wide Area Stabilising Control 
2 Power Systems Stabilizer 
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هيا  ها، با توجه به قابليت آنPMU[. به طور کلي، استفاده از 117کند ]هاي مختلط فراهم مي ها و جريان ورودي قراردادن ولتاژ

ها و تخمين حالت سينتي، ييک دييد دقيقتيري از سيسيتم       گيريازهها، نسبت به اند ها و جريان ي ولتاژي فاز و دامنهدر محاسبه

ي ديناميكي و گذراي رخ داده در شبكه  ثبت شده و شماي حالت ماندگار دهد. در واقع بدين طريق، هر واقعهقدرت به دست مي

 [.118کند ] سيستم قدرت را متحول مي

 پخش بار بهينه  -11-2-2

هاي قدرت بايد تدبيري براي مت ير بيودن و   برداري سيستمير، در کنترل و بهرهپذمنظور تسهيل افزايش نفوذ منابع تجديد به

صورت ديناميكي، بيا ت يييرات ميداوم     عدم قطعيت اين منابع انديشيده شود. الزم است که از امنيت و پايداري سيستم قدرت به

ي تصيادفي دينياميكي   پخيش بيار بهينيه   [ الگيوريتم کنترليي   119برداري سيستم مطمنن شد. به عنوان مثال در ]شرايط بهره

(DSOPF)
(ACD)با استفاده از طراحي بحراني تطبيقي  WAMSمبتني بر  1

و کنترل ولتياژ ثانوييه شيده    AGC جايگزين  2

ي هوشمند را در محيطي بيا عيدم قطعييت و    شده براي بهره برداري شبكههماهنگ ACاست. اين راه حل کنترلي، پخش بار 

طور ديناميكي، با تنظيم مداوم نقاط تنظييم حاليت مانيدگار     ، بهDSOPFي کنندهکند. کنترلاال فراهم ميمدت بت ييرات کوتاه

 برد. ي آن ميي کاري بهينهسنتي، سيستم قدرت را به نقطه OPFارسال شده توسط الگوريتم 

 توزيع  -11-3

هيا نيياز بيه ييک سيسيتم       توزييع، ايين شيبكه   هاي  هاي ناشي از نفوذ باالي منابع توليد پراکنده در شبكه با توجه به چالش

SCADA [ چنين سيستمي با 120نگام دارند. به عنوان مثال در ]ه صورت به ها به پذير، با قابليت انجام فرآيندمطمنن و انعطاف

 سازي شده است.پياده 3استفاده از عاملين سيار

                                                 

1
DynamicStochastic Optimal Power Flow 

2
Adaptive Critic Designs 

3
 Mobile agents 



 

 

 

 

 

 

 

 دوازدهم فصل  12

 هاي قدرت خيلي بزرگ سيستم
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 مقدمه

تيوان بيه    ها مي ي اين نيازمندي هاي قدرت خيلي بزرگ، نيازمند ابزار مناسب مختص آنهاست. از جمله دقيق سيستمتحليل 

هياي   هياي بيزرگ، روش   هاي ديناميكي و حالت ماندگار شيبكه  سازيهاي محاسباتي جديد براي مديريت کارآمد شبيه الگوريتم

 اشياره نميود  و ابزار جديد براي مدلسازي بازار بيرق   ،ين قسمت کوچكتري بزرگ به چندمنظور تقسيم يک شبكه بندي بهخوشه

هاي قدرت خيلي   هاي جديدي براي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه  ها و الگوريتم  شود که چه چالش [. در ادامه بررسي مي121]

 هاي مختلف وجود دارد.  بزرگ در حوزه

 هاي توزيع خيلي بزرگ  ريزي شبكه برنامه   -12-1

(RNM)ي مرجيع  هاي توزيع خيلي بزرگ به نام مدل شبكهريزي شبكه[ يک ابزار جديد براي برنامه122در ]
ارائيه شيده    1

هياي توزييع    اعمال شيده بيه شيرکت    2هاي کارآمد در خصوص تنظيم تشويقي ها در تخمين هزينه است. اين روش به رگوالتور

 ي موجود کاربرد دارد.بكهي شو يا توسعه greenfieldريزي کمک کرده و در برنامه

 هاي قدرت خيلي بزرگ  تحليل امنيت و حفاظت شبكه  -12-2

سازي باال، با حفظ هايي با سرعت شبيهالين، نياز به الگوريتمصورت آن هاي قدرت خيلي بزرگ بهتحليل ديناميكي سيستم

روش، مدل سيستم براساس ساختار شود. در اين اي تجزيه ميصورت مرحله دقت آن دارد. بدين منظور مدل خطي سيستم به

هاي مربوطه مد نظر قرار گيرد. به بياني ديگر، هدف حل مسائل جزئي شود تا تنها قسمتي آن تجزيه ميقطري مرزبندي شده

 [. 121هاي ژاکوبين است ]ماتريسرساني زيرروزو به

 

 

                                                 

1
 Reference Network Model 

2
 Incentive regulation 
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 گيري: نتيجه

هاي برق، مقاالت معتبر مربوط به اين امر  ، تحليل و راهبري شبكهپژوهيِ مطالعه در اين پروژه براي تعيين موضوعات آينده 

 :مجالت 2013تا  2011ي مقاالت از سال  بررسي شد. در اين زمينه کليه

 IET  Generation,Transmission,Distribution, 

 IET Renewable Power Generation, 

 IEEE  Transactions on Power System, 

 IEEE Transactons on Power Delivery,  

 IEEE Transactions on Smart Grid,  

 IEEE Transactions on Sustainable Energy,  

پژوهيي در مطالعيه، تحلييل و     موضوع به عنوان موضوعات آينيده  14ي اين مقاالت  مورد بررسي قرار گرفتند، که با مطالعه

 ز:هاي برق استخراج گرديد. اين موضوعات عبارتند ا راهبري شبكه

 حفاظت گسترده 

 کنترل گسترده 

 ي  هاي داراي چند پايانه شبكهDC 

 پايايي 

 افزايش نفوذ منابع تجديدپذير 

 شمندسازي شبكهوه 

 هنگام سازي و آناليز به شبيه 

 ادوات جديد در سيستم قدرت 

 ساز انرژي هاي ذخيره سيستم 

 خودروهاي برقي 

 پردازش موازي 

 هاي توزيع فعال( يدپراکنده )شبكههاي توزيع با نفوذ باالي منابع تول سيستم 
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 پايش گسترده 

 هاي قدرت خيلي بزرگ سيستم 

ي  ي تعييين شيده   حيوزه  11پژوهي باال تشريح شده و تاثير هر يک از ايين موضيوعات بير     در اين گزارش موضوعات آينده

 سي گرديد.هاي برق )که در گزارش درخت فناوري به آن اشاره شده است( برر مطالعه، تحليل و راهبري شبكه

با توجه به ضريب نفوذ استفاده از موضوعات مطر  شده در آينده صنعت برق در بازه هياي زمياني متفياوت, ميي تيوان بيا       

  .آنان پرداختو تصميم گيري در پياده سازي مشخص کردن هر يک از اين بازه هاي زماني به اولويت بندي 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پيوست و ضمائم

 جلسات کميته راهبري

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
50 

 

 

 1393 آذرويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 اولين صورت جلسه کميته راهبري
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 دومين صورت جلسه راهبري
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 سومين جلسه کميته راهبري
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 چهارمين جلسه کميته راهبري
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ي برق در کشور  يل، مطالعه و راهبري شبكهافزارهاي تحل ي نرم هدف از انجام اين پروژه تدوين سند راهبردي براي توسعه

ايران است. براي انجام اين کار الزم است در ابتدا ابعاد مختلف سيستم قدرت شناسايي شوود، سو س سيسوتم قودرت از ديود      

يون  افزارهاي متداولي که براي تحليل، مطالعه و راهبري در هر يک از ا بندي شده و نرم هاي مختلف تقسيم افزاري به حوزه نرم

شوند شناسايي شده و مشخصات هر يک مورد بررسي قرار گيرد. در اين گوزارش ايون دو موورد،     ها در جهان استفاده مي حوزه

افزارهاي مورد استفاده در هر يک از اين  افزاري و شناسايي نرم هاي مختلف از ديد نرم بندي سيستم قدرت به حوزه يعني تقسيم

 شود. ها، محقق مي حوزه

هوا شناسوايي شوده و بوا اسوتفاده از       افزاري صنعت برق ايران در هر يک از ايون حووزه   بعدي پروژه نيازهاي نرمدر مراحل 

شود و نيز آيا  افزارهاي کنوني موجود در بازار پوشش داده مي توان بررسي کرد که آيا اين نيازها در نرم اطالعات اين گزارش مي

افزار، مسائل تحوريم،   ي خريد نرم افزار، هزينه تن مسائلي مانند قابل کرك شدن نرمافزارها قابل دسترسي )با درنظر گرف اين نرم

اطمينان بودن نرم افزار از لحاظ امنيت سايبري، و ...( هستند يا خير. در صورت منفي بودن جواب هر يک از سواالت فوق،  قابل

 .گردد بندي مي افزاري صنعت برق ايران مشخص شده و اولويت نيازهاي نرم

اين  دومدر فصل گيرد.  هاي فناورانه و درخت تكنولوژي مورد بررسي قرار مي حوزهدر فصل اول اين گزارش ادبيات موضوع 

افزارهاي مهم و معتبر در صنعت برق،  نرم محاسباتي هايواحدگزارش ابعاد مختلف سيستم قدرت شناسايي شده و با استفاده از 

بنودي ايون صونعت از ديود      حووزه هاي برق مشخص شده و همچنين  العه و تحليل شبكههاي مورد نياز براي راهبري، مط رويه

ها معرفي شده و مشخصوات و   افزارهاي موجود در جهان در هر يک از اين حوزه نرم سومپذيرد. در فصل  افزاري صورت مي نرم

 ين گزارش ارائه خواهد شد.گيري ا ، نتيجهگيرد. در انتها، در فصل چهارم ار ميهاي هر يک مورد بررسي قر ويژگي
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 مقدمه

 ،يپژوهو  نوده يانجام مطالعوات آ  زي( و نها استيکالن )مشتمل بر راهبردها و س يها يريگ جهت يبرا يريگ ميتصم منظور به

از عبوارت   ،ينهادشو يمشوخص شووند. در روش پ   هوا  يفنواور  نيا ي دهنده ليتشك يها ستميرسيالزم است تا در ابتدا اجزا و ز

اسوت:   يدو مفهووم اصول   ي رنوده يفناورانوه در برگ  يهوا  . حووزه شوود  يمو  هاجوزا اسوتفاد   نياستناد به ا يفناورانه برا يها حوزه

فناورانوه، قطعوات و    ي منظوور از حووزه   ،يباد نيمانند تورب يراهبرد يها يفناور يهر دو. در بعض ايو  ها ،کاربردها، يرفناوريز

فناورانه مشتمل  يها حوزه ها، يفناور نومانند نا يراهبرد يها ياز فناور گريد يا آن است. در گونه دهنده ليشكت يها يرفناوريز

در  ت،يو . درنهارديو گ يمو  خوود  کواربرد را بوه   يبووده و معنو   يپزشوك  ،ينساج ک،يالكترون عيدر صنا ها يبر استفاده از نانوفناور

 نسوت، دا( تواموان  صوورت  )بوه  يرفناوريمتشكل از کاربرد و ز ديفناورانه را با ي حوزه ،يسوخت ليمانند پ يراهبرد يها يفناور

 :فناورانه يها حوزه ييشناسا يبند جمع کيقابل حمل. در  يدر کاربردها SOFC از نوع يسوخت ليمانند استفاده از پ

 اي يمختلف محصول يبردهامشترك در کار يدانش نهيزم يدارا يها يرفناوريز رفتن کار از حاالت مختلف به يا مجموعه"

 "است. ينديفرا

هر روش و  حيفناورانه ارائه گرديده است. با توض يها رويكردهاي مختلفي براي شناسايي حوزه ،يادبيات مديريت فناور در

 روش مناسو   توان يم گر،يموجود در هر مسئله از طرف د يها يژگيطرف، و با توجه به و کي از ها آن انيم سهيانجام مقا زين

 را انتخاب نمود.  يراهبرد يها ياورفناورانه در فن يها حوزه ييشناسا يبرا

 يهوا  حووزه  انيو م يكينزد نييمانند تع يمختلف يها راه اتي. در ادبگردد يم يدانش يمرزها نييمنجر به تع يفناور شناخت

 هوا  حووزه  ريکار در سا يحوزه برا کيصصان که متخ ازيموردن يفناورانه و برآورد حجم بازآموز ي فاصله يريگ فناورانه با اندازه

موورد مطالعوه اسوتفاده     يفنواور  ياجوزا  ييشناسوا  يو پتنت، برا  يسنج کتاب يها لينظر خبرگان و تحل قيطر از دارند الزم

 هدف شناخت نيوجود دارد که هم يفناور ييبه نام شناسا يا حوزه ،يفناور تيريمد اتيدو روش، در ادب نيکنار ا در. گردد يم

 يها نهيگز حذف منظور به هياول يابيارز کيشامل  ،يعالوه بر شناخت فناور تواند يم يفناور ييشناساکند يرا دنبال م يفناور

هاي بعودي ارزيوابي    در قدم ،بيشتري دارند يراهبرد ارزش که ها گردد تا تعدادي از حوزه باشد. اين عمل باعث مي زيننامربوط 

جويي شود.  شي کمتر از گردونه ارزيابي خارج گردند و در زمان و هزينه فرايند تدوين راهبرد صرفهبا اثر بخ ييها گردند و حوزه
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از  يا سواده  سوت يل ييکوه تنهوا بوه شناسوا     ييهوا  نموود: روش  ميتقس گروه دو به توان يرا م يفناور يها روش ف،يتعر نيبا ا

 . زنند يم زينامربوط ن يها يو حذف فناور هياول يابيارز دست به ،ييکه عالوه بر شناسا ييها روش پردازند و يم ها يفناور

بوه توضويح مختصور     نجوا يارائه گرديده است. در ا يرويكردهاي مختلفي براي شناسايي فناور ،يادبيات مديريت فناور در

 يوش مناس  بورا وان رت يم ها آن انيم سهيانجام مقا زيهر روش و ن حي. با توضشود يپرداخته م ها آن انيم سهيها و مقا روش

 را انتخاب نمود.  يراهبرد يها يدر فناور ها يرفناوريز ييشناسا

 يارزش فناور زنجيرهنگرش  

فوروش و خودمات پوس از     داند که به منظور طراحي، توليد، بازاريابي، هايي مي اي از فعاليت هر بنگاه را مجموعه اين روش

 شوند: تقسيم مي يهاي پشتيبان هاي اصلي و فعاليت به دو دسته فعاليتها  شوند. اين فعاليت فروش محصول يا خدمات انجام مي

باشوند.   اصلي، شامل توليد محصول/خدمات، فروش و انتقال به خريدار، همچنين خدمات پوس از فوروش موي    هاي فعاليت

نيوروي انسواني و ريوره     ،يفنواور  اوليوه،  مواد تهيه شامل و بوده اصلي هاي فعاليت کننده حمايت بعنوان پشتيباني هاي فعاليت

هاي اصلي و پشتيباني در برگيرنده يک  باشد. مايكل پورتر، معتقد است که هر فعاليت با ارزش در اين زنجيره، اعم از فعاليت مي

 باشد.  مي ييا چند فناور

نموودن   نيزگي( نهفتوه اسوت. بوا جوا    بانيپشوت  يها تيو چه فعال ياصل يها تيتوسعه )چه فعال يها تيدر تمام فعال يفناور

فناورانوه   يهوا  حووزه  ييشناسوا  بور  قادر  متناظر با آن، بنگاه يها يتوسعه با فناور يشده برا ميارزش ترس رهيزنج يها تيفعال

 است: ريز صورت به زيروش ن نيبا ا يفناور ييخواهد بود. مراحل شناسا

 ارزش بنگاه رهيزنج (ي)طراحتوسعه، 

 تيفعال هر در رفته کار موجود به يها يفناور ييشناسا، 

 باشند. يارزش را دارا م رهيزنج يها تياستفاده در فعال تيکه قابل يديجد يها يفناور ييشناسا 
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 يندينگرش فرا 

 جاديا منظور به ليتبد ني. اکند يم ليتبد يرا به خروج يکه ورود شود يم فيتعر ها تياز فعال يا مجموعه صورت به نديفرا

شوده اسوت:    ليتشوك  نود يسازمان ار سوه نووع فرا   اي. هر بنگاه رديپذ يصورت م يو خارج يداخل انيمشتر يارزشمند برا جينتا

 يرا به خروجو  ها يبنگاه که ورود يندهايدر تمام فرا ي.  فناور يتيريمد يندهاي، و فرا بانيپشت يندهاي، فرا ياصل يندهايفرا

 ييهوا  يفنواور  زيو ن يراهبورد  يها يفناور ان،يم ني. در اخورد يبه چشم م کنند، يم ينيآفر ارزش يمشتر يکرده و برا ليتبد

هسوتند کوه    يينودها يفرا زين يديکل يندهاياستفاده را دارند. فرا تيقابل اي اند رفته کار بنگاه به يديکل يندهايهستند که در فرا

 . باشند يبنگاه دارا م تينقش را در موفق نيشتريب

. از آنجا که گردد يم نيآن مع يديکل يندهايو فرا شود يرآيند شناسايي مروش، در ابتدا زنجيره اصلي ف نياستفاده از ا يبرا

را انتخاب  يراهبرد ي حوزه توان يم ت،يمرتبط با هر فعال يها يفناور ييباشد، با شناسا هر فرآيند متشكل از چندين فعاليت مي

فعلي باشند نيز به عمق  يجايگزين فناور توانند رقيبي که در هر فعاليت مي يها يفناور ناختنمود. جهت تكميل شناسايي، ش

 فناورانه هاي افزاري و يا مهارت افزاري، نرم توانند از نوع سخت شناسايي شده مي يها ينمايد. فناور شناسايي کمک شاياني مي

و همگوي نيوز از    شناسايي شده زياد بووده  يها يفناور و ها فعاليت ادتعد توليدي، فرآيندهاي در معموال البته. باشند آن مانند و

گوردد. در   شده به عنوان قدم ضروري بعدي تعريف موي  ييشناسا يها حوزه يابيوزن و اهميت يكسان برخوردار نيستند. لذا ارز

 يراهبورد  يهوا  يفناور يابيو ارز ييشناسا يبرا  و کار کس  يندهايمجدد فرا يبر استفاده از مهندس يمبتن يرابطه، مدل نيا

 .دان بنگاه ارائه نموده

و  فيکارکردها/وظوا  يجا به جيتمرکز بر نتا توان يرا م يارزش فناور رهيمحور در برابر زنج نديفرا كرديعمده رو تيمز دو

 يها يفرآيندي )مانند فناور يها ينام برد. اين روش معموال براي شناسايي فناور يفناور ييبه شناسا ك ارچهينگاه  کيداشتن 

 رود. صنعت بكار مي ايبنگاه و  ( در سطحمحصولفرآيند توليد يک 
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  1QFDنگرش  

TQMهاي بكارگرفته شده در مديريت کيفيت جامع ) روش يكي از ابزارها و روش اين
( بوده و بدنبال شوناخت انتظوارات   2

باشد.  محصول/ خدمات مي يها يي فناورشناساي براي مناسبي ابزار روش اين. باشد مشتريان از محصول/ خدمات ارائه شده مي

يک ورودي دريافت شده و س س در قال  خصوصيات کيفي، تبيين گشته  وانها و نيازهاي مشتريان، بعن ر اين روش، خواستهد

 هواي  گيرد. مهندسين اين خصوصيات کيفي را بوا فعاليوت   و مبناي کار مهندسين براي برآورده نمودن خواست مشتري قرار مي

کنند. اين ابزار  شناسايي مي کند،ها کمک  يدي را که بتوانند در اين زمينه به آنموجود يا جد يها يارتباط داده و فناور مربوطه

باشد و روش علموي جهوت طراحوي،     روشي سيستماتيک براي شناخت انتظارات مشتري و اعمال اين انتظارات در محصول مي

 نمايد. يا آينده محصول ارائه مي موجود و يها ينمايد. بعالوه ارزيابي عميقي از فناور مهندسي و توليد محصول ارائه مي

 است: ريمستلزم مراحل ز يفناور ييدر شناسا QFDاز روش  استفاده

 تيفيک سيماتر قياز طر يتيفيک يها يژگيبه و يمشتر ازهايترجمه ن، 

 سيمحصول/سرو يکارکردها سيبه ماتر يتيفيک يها يژگيارتباط دادن و، 

 آن  يکلو  عملكورد  بهبود موج  و رفته کار به سيمحصول/سرو يکارکردها نيتام يکه برا ييها يفناور ييشناسا

 . شود يم

منتخ  در سوطح   يها حوزه انتخاب و ها آن هياول يابيارز ،يديکل يها يفناور يها حوزه ييشناسا يبرا يراه QFD روش

رش فرآيندي و زنجيره موجود در يک بنگاه اقتصادي معموال از نگ يفناور يجهت شناسايي کاربردها ،يکل طور بنگاه است. به

 گردد.  محصول استفاده مي يها يرفناوريبراي ز QFD نگرشفرآيندهاي توليد و از  يها يارزش براي فناور

  ينگرش نگاشت فناور 

بوه فهوم عميقوي از     يريوزي فنواور   شود. برناموه  در سطح ملي استفاده مي يريزي فناور در برنامه ياز نگاشت فناور عموماً

. نگاشوت بوه   کنود  در بحث و تبادل نظر کموک موي   رانيگ ميتغييرات آن نياز دارد. رسم يک نگاشت به تصم و روند ها يفناور

                                                 

1
 Quality Function Deployment 

2
 Total Quality Management 
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آل بوراي نموايش    کند. ترسيم نگاشت، يوک راه ايوده   کمک مي ها يارتباطات در ميان فناور يينصورت متني يا گرافيكي به تع

دانش مورد نظر بوده و موج  فهم دقيقي از موضوع، حتوي بوراي   اجزاء، پيكربندي و ارتباطات بين اجزاء  گرافيكي يا متني از 

يا صونعتي موورد اسوتفاده قورار      يبخش يا حوزه فناور يکمعموالً در سطح ملي و براي  يشود. نگاشت فناور افراد نا آشنا، مي

 . رديگ يم

د بيانگر يک موضوع، مفهووم،  توان باشد. هر گره مي مي 2و خط 1يک تعريف ساده عموماً يک نگاشت، شامل تعدادي گره در

تورين   دهود. يكوي از مهوم    ها را نشوان موي   ها، ارتباط بين آن کاربرد يا هرگونه اطالعات ديگر بوده و خطوط بين گره ،يفناور

گيوري بور    ريزان و مديران تحقيق و توسعه، امكان شناسايي و تحليل و تصميم برنامه ديران،براي م يکاربردهاي نگاشت فناور

ها بر محصوالت و خدماتشوان   هاي بنگاه، همچنين کنترل و رديابي اثرات فناورانه آن ها يا فرايند مرتبط با فعاليت يرروي فناو

 استفاده نمود. زيو کاربرد ن يرفناوريهر دو حالت ز درفناورانه  يها حوزه ييشناسا يبرا توان يروش م نيباشد. از ا مي

 تواند مي ريزان برنامه و گران وجود دارد که با توجه به نياز تحليل ياشت فناورروش شناخته شده زير، براي ترسيم نگ چهار

 :از عبارتند روش چهار اين گيرد، قرار استفاده مورد

 اسوتفاده   ييوابي تغييورات و پيشورفت فنواور     نوع نگاشت بيشتر به منظور تعيين مسير و رونود  نينگاشت تاريخي: ا

 شود.  مي

  کننود،   اساس تعداد انتشارات و حق ثبت اختراعاتي که در يک دوره زماني ظهوور موي  کلمات: بر  نگاشت همبستگي

هواي علموي و تمرکوز     گيوري  گوردد جهوت   گردد. اين فعاليوت باعوث موي    روش تعيين مي نيروند رشد دانش با ا

 روشن گردد.  شتمتخصصان که احتماالً بيشترين تغييرات فناورانه را به دنبال خواهد دا

 و موضوعات تاثيرگذار بور روي آن   يعلولي: در نگاشت نوع سوم به روابط علّي و معلولي يک فناورنگاشت علي و م

 توجه  و اين اثرات ترسيم مي گردند.

 با پردازد ياز منظر مورد عالقه م ينگاشت به ترسيم موضوعات و مفاهيم مرتبط با يک فناور نينگاشت مفهومي: ا .

 نه را به صورت مبسوط ترسيم کرده و مورد بررسي قرار داد.   هاي فناورا توان حوزه اين نگاشت مي

                                                 

1
 Node 

2
 Line 
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 يفناور ييشناسا يها  نگرش انيم سهيمقا 

. هور  گردد يم سهيباهم مقا شانيها تيو مز ها تياز منظر محدود يفناور ييقسمت، چهار روش ذکر شده در شناسا نيا در

 ييبنگاه گرفته توا شناسوا   کيمحصول در  يها يرفناوريز يياز شناسا ،يمتفاوت يها يسطح توانمند يدارا ها روش نياز ا کي

 يهوا  و روش يفنواور  ييشناسا يها به دو گروه روش تواند يم يفناور ييشناسا يها . روشدارند يکاربرد فناورانه در سطح مل

 شوند. ميتقس يفناور يابيارز-ييشناسا

فناورانوه در   يکاربردهوا  ييشناسوا  يبرا زيو ن QFDمحصول در سطح بنگاه، استفاده از روش  يها يفناور ييشناسا يبرا

سوه   نود، يفرا يهوا  يفنواور  ييمشابه، در مورد شناسا قيطر مناس  خواهد بود. به ينگرش نگاشت فناور ،يبخش اي يسطح مل

 اگور عوالوه بور    طيشرا نيقابل استفاده در سطح بنگاه هستند. در ا QFDمحور و  نديفرا رشنگ ،يارزش فناور رهينگرش زنج

 برخوردار است. تيارجح از ها روش ريمحور نسبت به سا نديهم هدف مطالعه است، روش فرا هياول يابيارز ،ييشناسا
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 فصل دوم 2

مطالعه، تحليل و  بندي و حوزه افزاري هاي نرم  رويه

 ي برق راهبري شبكه
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 مقدمه 

مطالعه و تحليول  افزاري راهبري،  بررسي نيازهاي نرمراي بجا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است،  از آن

بندي گوردد و وضوعيت    هاي مختلف تقسيم به حوزه اين صنعتمربوط به  افزاري هاي نرم رويه اين سيستم نياز است که در ابتدا

کامول  ده و جداسازي ها به نحوي به يكديگر مرتبط بو صورت جداگانه مورد بررسي قرار گيرد، هرچند که اين حوزه هر حوزه به

  پذير نيست. امكان

 هاي برق افزاري راهبري، مطالعه و تحليل شبكه هاي نرم رويه 

، DIgSILENT ،CYMEي بورق )  ي مطالعوات شوبكه   افوزار معتبور و مهوم در زمينوه     بنودي چهوار نورم    براي انجام حوزه

NEPLAN  وETAP مورد بررسوي قورار گرفوت. سو س      افزار رماين چهار نواحدهاي محاسباتي ( مورد مطالعه قرار گرفتند و

اجتماع واحدهاي با  مورد بررسي قرار گرفت و در انتهاايران ملي مورد استفاده در ديس اچينگ  افزارهاي نرمواحدهاي محاسباتي 

تحليول   راهبوري، مطالعوه و  افوزاري موورد نيواز در     هاي نرم ي رويه از کليه ، ليست جامعيو ادرام آنان اين دو موردمحاسباتي 

 تهيه شد. برق هاي شبكه

 DIgSILENT افزار واحدهاي محاسباتي نرم -2-2-1

 به قرار زير است: DIgSILENTافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 ،آناليز پخش بار 

 ،آناليز خطا 

 ،کاهش شبكه 

 ،آناليز پايداري ولتاژ 

 هاي پخش بار، حساسيت 

 ،آناليز پيشامد 

 ها، محاسبات پارامترهاي خطوط هوايي و کابل 
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 هاي توزيع، آناليز شبكه 

 ،حفاظت 

 ي توزيع، سازي شبكه بهينه 

 ،آناليز هارمونيک 

 بار بهينه، پخش 

 ،آناليز قابليت اطمينان 

 ،تخمين حالت 

 ،آناليز ديناميک سيستم قدرت 

 هاي تجديدپذير. انرژي 

 CYME افزار واحدهاي محاسباتي نرم -2-2-2

 از قرار زير است: CYMEافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 هاي توزيع، يز شبكهآنال 

o بار نامتقارن پخش 

o آناليز جامع خطا 

o تخصيص و تخمين بار 

o سازي بار متعادل 

o ي خازن جايابي بهينه 

o آناليز پايداري 

o اطمينان آناليز قابليت 

o هارمونيک 

o مدت هاي بلند آناليز ديناميک 
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o ي فشارضعيف سازي شبكه مدل 

o سازي توان راکتيو بهينه 

o  آناليزArc flash 

o موتوراندازي  راه 

o  رخدادپخش بار 

o هماهنگي ادوات حفاظتي 

o سازي کليدزني بهينه 

o بازيابي 

o سازي بهينه پست مدل 

o ي ضعيف هاي مش خورده آناليز شبكه 

 هاي انتقال، آناليز شبكه 

o بار پخش 

o کوتاه آناليز اتصال 

o رخدادبار  پخش 

o  آناليزArc flash 

o هماهنگي ادوات حفاظتي 

o راه اندازي موتور 

o هارمونيک 

o بار  پخشDC 

o پايداري گذرا 

o پايداري ولتاژ 

o بار بهينه پخش 
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o طراحي سيستم زمين 

 ،تعيين ظرفيت کابل 

 سازي و آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي. شبيه 

 NEPLAN واحدهاي محاسباتي نرم افزار -2-2-3

 از قرار زير است: NEPLANافزار  واحدهاي محاسباتي نرم

 هاي قدرت، سيستم 

o ،انتقال 

 پخش بار، 

 اهآناليز اتصال کوت، 

 آناليز هارمونيک، 

 حفاظت ديستانس، 

 اطمينان آناليز قابليت، 

 سازي ديناميكي شبيه، 

 اشباع ترانس جريان، 

 کاهش شبكه، 

 مديريت دارايي، 

 آناليز سيستم زمين، 

 بار بهينه پخش، 

 کوچک پايداري سيگنال، 

 آناليز پايداري ولتاژ، 

 آناليز ظرفيت انتقال دردسترس، 
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 وز بعدر )تراکم( 1بيني گرفتگي پيش، 

o ،توزيع 

 پخش بار، 

 آناليز اتصال کوتاه، 

 آناليز استارت موتور، 

 آناليز هارمونيک، 

  آناليزSelectivity، 

 حفاظت ديستانس، 

 اطمينان آناليز قابليت، 

 سازي ديناميكي شبيه، 

 کاهش شبكه، 

 ي بازيابي شبكه استراتژي بهينه، 

 فيدر تقويت، 

 ارزيابي ارتشاشات شبكه، 

  ولتاژ پايين،آناليز 

 ي فاز مبادله، 

 ي توزيع سازي در شبكه بهينه، 

 ريت دارايييمد، 

 آناليز سيستم زمين، 

o ،توليد 

                                                 

1
 Congestion 
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 پخش بار، 

 آناليز اتصال کوتاه، 

 آناليز استارت موتور، 

  آناليزSelectivity، 

 اطمينان آناليز قابليت، 

 سازي ديناميكي شبيه، 

 اشباع ترانس جريان، 

 ريت دارايييدم، 

 تعيين سايز کابل، 

  آناليزArc flash، 

 آناليز سيستم زمين، 

o ،صنعتي 

o ،حفاظت 

 پخش بار، 

 آناليز اتصال کوتاه، 

 آناليز استارت موتور، 

  آناليزSelectivity، 

 حفاظت ديستانس، 

 سازي ديناميكي شبيه، 

 هاي تجديدپذير، انرژي 

 هاي هوشمند، شبكه 

 مديريت دارايي، 
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o سازي دارايي ماژول شبيه، 

o 1محور اطمينان داري قابليت تعمير و نگه. 

 ETAPافزار  نرمواحدهاي محاسباتي   -2-2-4

 نيز از قرار زير است: ETAPواحدهاي محاسباتي نرم افزار 

 ،طراحي و آناليز سيستم قدرت 

o  آناليزArc flash 

o آپ ژنراتور-استارت 

o آناليز پخش بار 

o آناليز اتصال کوتاه 

o اندازي موتور آناليز راه 

o آناليز پايداري گذرا 

o تخمين پارامتر 

o لسايز کاب 

o  سايزبنديMVA ترانس 

o سازي تپ ترانس بهينه 

o هاي پنل سيستم 

o بار نامتقارن پخش 

o بار بهينه پخش 

o اطمينان آناليز قابليت 

o ظرفيت خط 

                                                 

1
 Reliability centered maintenance 
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o ثوابت خط 

o sag و استقامت خط 

o  لينک انتقالHVDC 

o فيلترهاي هارمونيک 

o هاي هارمونيک اسكن فرکانس 

o بار هارمونيک پخش 

 ،سيستم مديريت آنالين توان 

o سازي هپايش و شبي 

o مديريت انرژي 

o بارزدايي سريع 

o اتوماسيون پست 

 حفاظت 

o هماهنگي ادوات حفاظت 

o سازي رفتار رله تست و شبيه 

 سيستم اتصال زمين 

 آناليز گرمايي کابل 

 هاي هوشمند و ريزشبكه، شبكه 

 هاي تجديدپذير انرژي 

 آناليز اتصال زمين 

 سازي گذرا و ديناميكي آناليز شبيه 

 آناليز کيفيت توان 

 يز سيستم توزيعآنال 
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 افزارهاي مورد استفاده در ديسپاچينگ ملي ايران واحدهاي محاسباتي نرم -2-2-5

 افزارهاي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ايران از قرار زير است: واحدهاي محاسباتي نرم

1- 1AGC 

2- 2EDC  

3ريزي توليد برنامه -3
  

  4بيني بار پيش -4

5- 5OLF 

  6تخمين پارامترها و اطالعات -6

7دادهسيستم مديريت  -7
  

 8آناليز رخداد -8

 هاي مطالعات سيستم  برنامه -9

 برنامه پخش بار  -9-1

 برنامه پايداري  -9-2

 برنامه اتصال کوتاه  -9-3

  برنامه حذف بار اتوماتيک  -9-4

 ساز مرکز کنترل  شبيه -10

 

                                                 

1
 Automatic Generation Control 

2
 Economic Dispatch Calculation 

3
 Generation scheduling 

4
 Load forecast 

5
 Operator Load –Flow 

6
 State Estimation 

7
 Database Management System 

8
 Contingency Evaluation 
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 هاي برق راهبري، مطالعه و تحليل شبكه برايافزاري مورد نياز  هاي نرم ليست رويه -2-2-6

افزار مذکور و واحدهاي محاسباتي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي، ليست  واحدهاي محاسباتي چهار نرمتماع و اجبا ادرام 

 هاي برق تهيه گرديد: افزاري مورد نياز در راهبري، مطالعه و تحليل شبكه هاي نرم عنوان رويه به 1-2موجود در جدول 
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 هاي برق بري، مطالعه و تحليل شبكهافزاري مورد نياز در راه هاي نرم رويه):  1-2 (جدول

 رويه # رويه # رويه # رويه #

1 AGC 12 23 پخش بار بهينه 
يابي و  ريزي مكان برنامه

 توسعه پست
 Arc flashآناليز  34

 آناليز هارمونيكي 35  مسيريابي فيدر 24 مشارکت واحدها 13 پيش بيني بار 2

3 Operator load flow 

(OLF) 
 25 بازيابي 14

Reconfiguration 

   مطالعات
 مطالعات جاروب فرکانسي 36

 مطالعات فليكر 37 مطالعات مانور 26 آناليز اتصال کوتاه 15 پايش شبكه 4

5 
سنجي و تصحيح  صحت

 اطالعات پايش شده
 27 آناليز پايداري زاويه 16

محاسبه ثوابت خطوط هوايي 

 هاي توزيع و کابل 
38 

تعادل  مطالعات تغييرات و عدم

 ولتاژ 

 بيني پايايي پيش 39 مطالعات جايابي بهينه خازن 28 آناليز پايداري ولتاژ 17 مديريت پايگاه داده 6

 18 تخمين حالت  7
آناليز گذراهاي 

 الكترومغناطيسي
 ارزيابي پايايي 40 آناليز استارت موتور 29

 Selectivity 41آناليز  30 هماهنگي ادوات حفاظتي 19 آناليز رخداد 8
عيين سايز واحدها در ت

 ها ريزشبكه

 پايش تجهيزات 42 کاهش شبكه 31 کرد رله سازي عمل شبيه 20 ساز  شبيه 9

 داري تعمير و نگه 43 آناليز سيستم زمين 32 ريزي توسعه توليد برنامه 21 حذف بار اتوماتيک 10

 ريزي انرژي رنامهب 44 سازي بار مطالعات متعادل 33 ريزي توسعه شبكه برنامه 22 پخش بار 11

 هاي برق هاي راهبري، مطالعه و تحليل شبكه بندي رويه حوزه 

هاي برق در نظر گرفت. در اين گزارش سه  بندي راهبري، مطالعه و تحليل شبكه توان براي حوزه معيارهاي گوناگوني را مي

 معيار مدنظر قرار خواهد گرفت:

 ي عمر سيستم قدرت بندي بر اساس چرخه ( حوزه1

 انجام مطالعات ي زماني بازهبندي بر اساس  حوزه (2

 بر اساس کاربردبندي  ( حوزه3
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 ي عمر سيستم قدرت بندي بر اساس چرخه حوزه  -2-3-1

ريزي و موديريت دارد.   بسيار پيچيده است و نياز به برنامهبزرگ برداري از يک سيستم  طور معمول طراحي، ساخت و بهره به

ي عمور آن سيسوتم تفكيوک و     هوا بور اسواس چرخوه     اين نووع سيسوتم  برداري از  العه و بهرهبه همين منظور نياز است که مط

تووان بوه    بورداري از آن را موي   هاي مطالعاتي و بهره ي برق نيز يک سيستم بسيار پيچيده است که رويه بندي شود. شبكه حوزه

 شود: بندي مي ي مختلف تقسيم رحلهي عمر يک سيستم به شش م چرخهبندي نمود.  عمر آن تقسيم ي مراحل مختلف چرخه

 1اي ( طراحي پايه1

قوه موورد  لهواي بوا   حول  قوه تعيين شوده، راه لهاي با حل در اين مرحله يک نياز شناسايي شده تست شده، ملزومات براي راه

 گردد. ارزيابي قرار گرفته و مشخصات سيستم تعيين مي

 2( طراحي مقدماتي2

 شوند. دهد تعيين و طراحي مي ابع سيستم را انجام ميهايي که تو در اين مرحله زيرسيستم

  3( طراحي فني3

هاي دقيق و فني مورد نياز براي هر زيرسيستم تهيوه   در اين مرحله با توجه به مشخصات تعيين شده براي سيستم، طراحي

 شوند. مي

 4( ساخت4

 شود. ساخته مي هاي صورت گرفته، سيستم در اين مرحله، با توجه مشخصات تعيين شده و طراحي

 5دراي برداري و نگه ( بهره5

گيرد و تحت شرايط  برداري قرار مي نياز شناسايي شده مورد بهرهي ساخت، در اين مرحله سيستم براي تامين  پس از مرحله

 شود. داري مي کاري مناس  آن نگه

                                                 

1
 Conceptual design 

2
 Preliminary design 

3
 Technical design 

4
 Construction 

5
 Operation and Maintenace 
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  1( امحاء6

تا بتوان زماني که ديگر سيستم کارايي مورد نظر را طور پيوسته ارزيابي شود  بايست به موثر بودن و بازدهي يک سيستم مي

 دهد مشخص شود. از دست مي

هاي قدرت مطوابق جودول    افزاري تهيه شده براي سيستم هاي نرم ي عمر رويه ي چرخه با توجه به مراحل ذکر شده، مرحله

اي، طراحي مقدماتي، طراحي فنوي،   پايهافزاري مرتبط با مراحل طراحي  هاي نرم با توجه به اين جدول، رويه تعيين گرديد. 2-2

 ذکر شده است.  8-2تا  3-2ترتي  در جداول  داري و امحاء به برداري و نگه ساخت، بهره

 

 

 

 

                                                 

1
 Phase out and disposal 
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 عمر سيستم قدرتي  چرخه بندي بر اساس حوزه( :  2-2 )جدول

طراحيپايهايرويه#
طراحي

مقدماتي
ساختطراحيفني

بهرهبرداريو

نگهداري
امحاء

AGC1

پيش بيني بار2

3OLF

پايش شبكه4

صحت سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده5

مديريت پايگاه داده6

 تخمين حالت7

آناليز رخداد8

شبيه ساز9

حذف بار اتوماتيك10

پخش بار11

پخش بار بهينه12

مشاركت واحدها13

بازيابي14

آناليز اتصال كوتاه15

آناليز پايداري زاويه16

آناليز پايداري ولتاژ17

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي18

هماهنگي ادوات حفاظتي19

شبيه سازي عمل كرد رله20

برنامه ريزي توسعه توليد21

برنامه ريزي توسعه شبكه22

برنامه ريزي مكان يابي و توسعه پست23

مسيريابي فيدر 24

25Reconfiguration مطالعات

مطالعات مانور26

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل  هاي توزيع27

مطالعات جايابي بهينه خازن28

آناليز استارت موتور29

30Selectivity آناليز

كاهش شبكه31

آناليز سيستم زمين32

مطالعات متعادل سازي بار33

34Arc flash آناليز

آناليز هارمونيكي35

مطالعات جاروب فركانسي36

مطالعات فليكر37

مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ38

پيش بيني پايايي39

ارزيابي پايايي40

تعيين سايز واحدها در ريزشبكه ها41

پايش تجهيزات42

تعمير و نگه داري43

برنامه ريزي انرژي44

چرخه ي عمر سيستم قدرت
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 اي ي طراحي پايه افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  3-2)جدول

 رويه #

 ني بارپيش بي 2

 ريزي انرژي برنامه 44

 

 ي طراحي مقدماتي افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  4-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 پخش بار 11

 ريزي توسعه توليد برنامه 21

 ريزي توسعه شبكه برنامه 22

 يابي و توسعه پست ريزي مكان برنامه 23

 هاي توزيع بل محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کا 27

 کاهش شبكه 31

 بيني پايايي پيش 39

 ارزيابي پايايي 40

 ها تعيين سايز واحدها در ريزشبكه 41

 ريزي انرژي برنامه 44

 

 ي طراحي فني افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  5-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 ساز  شبيه 9

 حذف بار اتوماتيک 10

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14

 آناليز اتصال کوتاه 15
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 رويه #

 آناليز پايداري زاويه 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

 آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي 18

 هماهنگي ادوات حفاظتي 19

 ريزي توسعه توليد برنامه 21

 توسعه شبكهريزي  برنامه 22

 يابي و توسعه پست ريزي مكان برنامه 23

  مسيريابي فيدر 24
25 Reconfiguration مطالعات   
 مطالعات مانور 26

 مطالعات جايابي بهينه خازن 28

 آناليز استارت موتور 29

 Selectivityآناليز  30

 آناليز سيستم زمين 32

 سازي بار مطالعات متعادل 33

 Arc flashآناليز  34

 آناليز هارمونيكي 35

 مطالعات جاروب فرکانسي 36

 مطالعات فليكر 37

 تعادل ولتاژ  مطالعات تغييرات و عدم 38

 بيني پايايي پيش 39

 ارزيابي پايايي 40

 

 ي ساخت افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  6-2 )جدول

 رويه #

 آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي 18

 کرد رله سازي عمل يهشب 20

 

 داري برداري و نگه ي بهره افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  7-2 )جدول

 رويه #

1  AGC  

 پيش بيني بار 2
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 رويه #

3 OLF 

 پايش شبكه 4

 سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده صحت 5

 مديريت پايگاه داده 6

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 ساز  شبيه 9

 ذف بار اتوماتيکح 10

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14

 آناليز اتصال کوتاه 15

 آناليز پايداري زاويه 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

25 Reconfiguration مطالعات   

 مطالعات مانور 26

 پايش تجهيزات 42

 داري تعمير و نگه 43

 

 ي امحاء افزاري مرتبط با مرحله هاي نرم رويه( :  8-2 )جدول

 رويه #

 پايش تجهيزات 42

 داري تعمير و نگه 43

 

 انجام مطالعات ي زماني بازهبندي بر اساس  حوزه -2-3-2

ي  ي زماني انجام رويوه  هاي برق، بر اساس بازه افزاري راهبري، مطالعه و تحليل شبكه هاي نرم بندي رويه روش ديگر حوزه

مدت  مدت، ميان کوتاهالين،  آنحقيقي،  ي زمان دسته پنجهاي برق به  افزاري شبكه هاي نرم بر اين اساس رويهافزاري است.  نرم
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سال )يا حتوي بيشوتر(  آينوده     15تا  2گيرد که مربوط به  ي بلندمدت مطالعاتي را دربر مي بازه ؛شود بندي مي و بلندمدت تقسيم

مدت مربوط به مطالعات  ي کوتاه ؛ بازهسال آينده باشد 3تا  1گيرد که مربوط به  مي مدت مطالعاتي را دربر ي ميان بازه ؛باشد مي

هايي هستند که همزمان با کوارکرد شوبكه اجورا     الين، رويه نآهاي  رويهمرتبط با چند ساعت، چند روز و يا چند ماه بعد است؛ 

هوا و   اجرا شده و زموان اجوراي آن  سيستم قدرت بايد هايي هستند که در حين کارکرد  حقيقي، رويه هاي زمان و رويه ؛شوند مي

 پونج با توجه به  .کار خود ادامه دهد بتواند بهاي باشد که فرآيند  گونه هاي مربوطه بايد به ها به قسمت سرعت ارسال خروجي آن

بنودي نمووديم کوه     تقسيمحوزه  پنجافزاري تعريف شده در اين پروژه را به اين  هاي نرم ي رويه ي زماني تعريف شده، کليه بازه

 ذکر شده است. 9-2نتيجه در جدول 
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 ي زماني اجراي رويه بندي براساس بازه حوزه( :  9-2 )جدول

بلندمدتميانمدتكوتاهمدتآنالينزمانحقيقيرويه#

AGC1

پيش بيني بار2

3OLF

پايش شبكه4

صحت سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده5

مديريت پايگاه داده6

 تخمين حالت7

آناليز رخداد8

شبيه ساز9

حذف بار اتوماتيك10

پخش بار11

پخش بار بهينه12

مشاركت واحدها13

بازيابي14

آناليز اتصال كوتاه15

آناليز پايداري زاويه16

آناليز پايداري ولتاژ17

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي18

هماهنگي ادوات حفاظتي19

شبيه سازي عمل كرد رله20

برنامه ريزي توسعه توليد21

برنامه ريزي توسعه شبكه22

برنامه ريزي مكان يابي و توسعه پست23

مسيريابي فيدر 24

25Reconfiguration مطالعات

مطالعات مانور26

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل  هاي توزيع27

مطالعات جايابي بهينه خازن28

آناليز استارت موتور29

30Selectivity آناليز

كاهش شبكه31

آناليز سيستم زمين32

مطالعات متعادل سازي بار33

34Arc flash آناليز

آناليز هارمونيكي35

مطالعات جاروب فركانسي36

مطالعات فليكر37

مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ38

پيش بيني پايايي39

ارزيابي پايايي40

تعيين سايز واحدها در ريزشبكه ها41

پايش تجهيزات42

تعمير و نگه داري43

برنامه ريزي انرژي44

بازه ي زماني اجراي رويه
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بلندمودت   مودت و  مودت، ميوان   الين، کوتواه  حقيقي، آن هاي زمان افزاري مرتبط با حوزه هاي نرم ، رويه9-2براساس جدول 

 ست.ذکر شده ا 14-2 تا 10-2ترتي  در جداول  به

 حقيقي ي زمان افزاري حوزه هاي نرم رويه ( :10-2 )جدول

 رويه #

1  AGC  

 پايش شبكه 4

 حذف بار اتوماتيک 10

 

 الين ي آن افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  11-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

3 OLF 

 پايش شبكه 4

 سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده صحت 5

 ادهمديريت پايگاه د 6

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 ساز  شبيه 9

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14

 آناليز اتصال کوتاه 15

 آناليز پايداري زاويه 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

 آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي 18

 کاهش شبكه 31

 پايش تجهيزات 42

 داري و نگهتعمير  43
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 مدت ي كوتاه افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  12-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 ساز  شبيه 9

 حذف بار اتوماتيک 10

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14

 آناليز اتصال کوتاه 15

 اويهآناليز پايداري ز 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

 آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي 18

 هماهنگي ادوات حفاظتي 19

 کرد رله سازي عمل شبيه 20

25 Reconfiguration مطالعات   

 مطالعات مانور 26

 آناليز استارت موتور 29

 کاهش شبكه 31

 سازي بار مطالعات متعادل 33

 Arc flashآناليز  34

 اليز هارمونيكيآن 35

 مطالعات جاروب فرکانسي 36

 مطالعات فليكر 37

 تعادل ولتاژ  مطالعات تغييرات و عدم 38

 بيني پايايي پيش 39

 ارزيابي پايايي 40

 داري تعمير و نگه 43
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 مدت ي ميان افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  13-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 پخش بار 11

 ز اتصال کوتاهآنالي 15

 يابي و توسعه پست ريزي مكان برنامه 23

  مسيريابي فيدر 24

 هاي توزيع محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل  27

 مطالعات جايابي بهينه خازن 28

 کاهش شبكه 31

 آناليز سيستم زمين 32

 بيني پايايي پيش 39

 ارزيابي پايايي 40

 اه تعيين سايز واحدها در ريزشبكه 41

 داري تعمير و نگه 43

 

 ي بلندمدت افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  14-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 پخش بار 11

 ريزي توسعه توليد برنامه 21

 ريزي توسعه شبكه برنامه 22

 کاهش شبكه 31

 بيني پايايي پيش 39

 ارزيابي پايايي 40

 داري تعمير و نگه 43

 نرژيريزي ا برنامه 44
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 بر اساس كاربردبندي  حوزه -2-3-3

افزارهواي معتبور صونعت بورق اسوت کوه        نورم بندي موجود در  استفاده از دستهافزاري،  هاي نرم بندي رويه روش ديگر حوزه

موورد مطالعوه    ETAPو  DIgSILENT ،CYME ،NEPLANافزارهاي  نرم گونه که قبال تشريح گرديد،در اين راستا ن هما

 :براي اين پروژه تعيين گرديدي زير  حوزه 11ين راستا که در ا قرار گرفت

 راهبري 

 برداري مطالعات بهره 

 مطالعات امنيت 

 مطالعات حفاظت 

 ريزي مطالعات برنامه 

 هاي توزيع مطالعات شبكه 

 مطالعات کيفيت توان 

 مطالعات پايايي 

 ها مطالعات ريزشبكه 

 مطالعات مديريت دارايي 

 ريزي انرژي مطالعات برنامه 

افوزاري   ي نورم  ي متخصصوين حووزه   ي چندين ساله تر بوده، مطابق تجربه بندي، کاربردي ه به اينكه اين روش حوزهبا توج

ي پوروژه و   بندي مرجع براي ادامه بندي به عنوان حوزه بندي مجامع آکادميک نيز مطابقت دارد، اين حوزه جهان بوده و با حوزه

 .تدوين درخت فناوري منظور گرديد

مشخص گرديده است. بور ايون    15-2افزاري موردنظر اين پروژه در جدول  هاي نرم ي رويه بندي، حوزه ن حوزهبر اساس اي

برداري، مطالعات امنيوت، مطالعوات حفاظوت، مطالعوات      هاي راهبري، مطالعات بهره افزاري مرتبط با حوزه هاي نرم اساس رويه

ها، مطالعات موديريت   کيفيت توان، مطالعات پايايي، مطالعات ريزشبكههاي توزيع، مطالعات  ، مطالعات شبكهتوسعه ريزي برنامه

ذکوووور شووووده اسووووت. 25-2توووا   16-2ترتيوووو  در جووووداول  ريووووزي انووورژي بووووه  دارايوووي و مطالعووووات برنامووووه 
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 افزارهاي معتبر استانداردها و نرمبندي براساس  حوزه:  (15-2 )جدول

 

رويه#
راهبري 

)آن الين(

مطالعات 

بهره برداري 

)آف الين(

مطالعات امنيت
مطالعات 

حفاظت

مطالعات 

برنامه ريزي 

توسعه

مطالعات 

شبكه هاي 

توزيع

مطالعات 

كيفيت توان

مطالعات 

پايايي

مطالعات 

ريزشبكه ها

مطالعات 

مديريت دارايي

مطالعات 

برنامه ريزي 

انرژي

AGC1

پيش بيني بار2

3OLF

پايش شبكه4

صحت سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده5

مديريت پايگاه داده6

 تخمين حالت7

آناليز رخداد8

شبيه ساز9

حذف بار اتوماتيك10

پخش بار11

پخش بار بهينه12

مشاركت واحدها13

بازيابي14

آناليز اتصال كوتاه15

آناليز پايداري زاويه16

آناليز پايداري ولتاژ17

آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي18

هماهنگي ادوات حفاظتي19

شبيه سازي عمل كرد رله20

برنامه ريزي توسعه توليد21

برنامه ريزي توسعه شبكه22

برنامه ريزي مكان يابي و توسعه پست23

مسيريابي فيدر 24

25Reconfiguration مطالعات

مطالعات مانور26

محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل  هاي توزيع27

مطالعات جايابي بهينه خازن28

آناليز استارت موتور29

30Selectivity آناليز

كاهش شبكه31

آناليز سيستم زمين32

مطالعات متعادل سازي بار33

34Arc flash آناليز

آناليز هارمونيكي35

مطالعات جاروب فركانسي36

مطالعات فليكر37

مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ38

پيش بيني پايايي39

ارزيابي پايايي40

تعيين سايز واحدها در ريزشبكه ها41

پايش تجهيزات42

تعمير و نگه داري43

برنامه ريزي انرژي44

حوزه بندي بر اساس نوع رويه ي مطالعاتي
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 ريي راهب افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  16-2 )جدول

 رويه #

1  AGC  

 پيش بيني بار 2

3 OLF 

 پايش شبكه 4

 سنجي و تصحيح اطالعات پايش شده صحت 5

 مديريت پايگاه داده 6

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 ساز  شبيه 9

 حذف بار اتوماتيک 10

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14

 کوتاهآناليز اتصال  15

 آناليز پايداري زاويه 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

 

 برداري مطالعات بهرهي  افزاري حوزه هاي نرم رويه ( :17-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 تخمين حالت  7

 آناليز رخداد 8

 حذف بار اتوماتيک 10

 پخش بار 11

 پخش بار بهينه 12

 مشارکت واحدها 13

 بازيابي 14
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 مطالعات امنيتي  افزاري حوزه هاي نرم رويه ( :18-2)جدول 

 رويه #

 تخمين حالت  7

 پخش بار 11

 بازيابي 14

 آناليز اتصال کوتاه 15

 آناليز پايداري زاويه 16

 آناليز پايداري ولتاژ 17

 آناليز گذراهاي الكترومغناطيسي 18

 

 ات حفاظتمطالعي  افزاري حوزه هاي نرم رويه ( :19-2 )جدول

 رويه #

 حذف بار اتوماتيک 10

 هماهنگي ادوات حفاظتي 19

 کرد رله سازي عمل شبيه 20

 

 ريزي توسعه مطالعات برنامهي  افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  20-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 پخش بار 11

 ريزي توسعه توليد برنامه 21

 ريزي توسعه شبكه برنامه 22

 يابي و توسعه پست ريزي مكان مهبرنا 23
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 هاي توزيع مطالعات شبكهي  افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  21-2)جدول 

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 پخش بار 11

  مسيريابي فيدر 24

25 Reconfiguration مطالعات   

 مطالعات مانور 26

 هاي توزيع محاسبه ثوابت خطوط هوايي و کابل  27

 عات جايابي بهينه خازنمطال 28

 آناليز استارت موتور 29

 Selectivityآناليز  30

 کاهش شبكه 31

 آناليز سيستم زمين 32

 سازي بار مطالعات متعادل 33

 Arc flashآناليز  34

 

 مطالعات كيفيت تواني  افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  22-2 )جدول

 رويه #

 آناليز هارمونيكي 35

 جاروب فرکانسي مطالعات 36

 مطالعات فليكر 37

 تعادل ولتاژ  مطالعات تغييرات و عدم 38

 

 مطالعات پاياييي  افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  23-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 بيني پايايي پيش 39
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 ارزيابي پايايي 40

 

 ها مطالعات ريزشبكهي  افزاري حوزه هاي نرم رويه(:  24-2 )جدول

 رويه #

 پيش بيني بار 2

 ها تعيين سايز واحدها در ريزشبكه 41

 

 مطالعات مديريت داراييي  افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  25-2 )جدول

 رويه #

 پايش تجهيزات 42

 داري تعمير و نگه 43

 

 ريزي انرژي ي مطالعات برنامه افزاري حوزه هاي نرم رويه( :  26-2 )جدول

 رويه #

 ي بارپيش بين 2

 ريزي انرژي برنامه 44

 

هاي مطالعاتي جديدي نيز در رابطه با صنعت برق به وجوود آموده اسوت کوه شوامل       هاي مطالعاتي، حوزه کنار اين حوزهدر 

هواي   شود. اين دو موضوع را به عنوان رويه ميهاي هوشمند  برداري و اتصال منابع تجديدپذير و مطالعات مربوط به شبكه بهره

ي  افزارهاي معتبر معرفي شده در قسمت قبول نيوز ايون دو رويوه     که در رال  نرم ،دهيم جديد مورد برررسي قرار مي مطالعاتي

  افزارها اضافه شده است. اين نرم  تازگي به بهمطالعاتي 

 هاي مطالعاتي جديد رويه -2-3-3-1
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منوابع تجديدپوذير و نيوز     دگرگوني صنعت برق در جهان شوده اسوت، اسوتفاده گسوترده از    تازگي سب   دو موضوعي که به

 ست.هاي هوشمند ا شبكه

 منابع تجديدپذيربرداري از  اتصال و بهره  -2-3-3-1-1

گسترش استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد برق، سب  شده است که تواثير ايون منوابع بور صونعت بورق موورد توجوه         

هواي   برداري از منابع تجديدپوذير رويوه   ال و بهرهيافته براي اتص کارشناسان قرار بگيرد. براي اين منظور اکثر کشورهاي توسعه

ي  صورت يک بسته ي مطالعات را به افزارهاي معتبر در اين صنعت نيز اين رويه اند و اکثر نرم مطالعاتي مشخصي را تدوين نموده

 :شود ميهاي زير  که شامل زيرحوزهاند  افزارهاي خود اضافه کرده جداگانه به نرم

 ي،بيني توان و انرژ پيش 

 ،طراحي 

 برداري، بهره 

 ،حفاظت و امنيت منابع تجديدپذير 

 .اتصال و تاثير بر شبكه 

 هاي هوشمند شبكه  -2-3-3-1-2

اي را بوراي طراحوي، موديريت و     ي جداگانوه  افزارهواي معتبور بسوته    هاي هوشمند در سراسر دنيا، نرم شبكه با گسترش 

 اند. العاتي مشخصي را در اين رابطه ارائه نمودهي مط و رويه اند هايي را ارائه نموده برداري از چنين شبكه بهره
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 فصل سوم 3

تحليل، بررسي نرم افزارهاي مورد استفاده براي 

 سيستم قدرت مطالعه و راهبري
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 مقدمه

هاي مطالعاتي مشخص شده در فصل قبول شناسوايي    افزارهاي موجود در بازار در هر يک از حوزه در اين فصل در ابتدا نرم

 گردد. افزارها تشريح مي اين نرم هاي هر يک از مشخصات و ويژگيشده و س س 

 ريزي انرژي هاي برنامه افزار نرم 

 گردد.ها بررسي مي هاي آن هاي مديريت انرژي معرفي شده و قابليت افزاردر اين بخش نرم

3-1-1- MESSAGE  

Message ي هواي انورژي و توسوعه    گذاريستمدت انرژي سيستم، تحليل سيامدت تا بلندريزي ميانابزاري جهت برنامه

هوا از منظور    هاي پاسخگويي به اين چوالش  هاي اصلي انرژي و تعيين راهكار هاي مختلف بوده و فرصت ارزيابي چالش سناريو

 آورد.اجتماعي و تكنولوژيک را فراهم مي-اقتصادي

ي هواي آينوده و توسوعه    عدم قطعيوت پذيرد: توصيف ي اصلي انجام ميدر دو زمينه Messageي تحليل سناريو به وسيله

ي وسيعي از اهداف تعيوين شوده توسوط    هاي مربوطه به منظور برآورده کردن محدوده گذاريهاي تكنولوژيک و سرمايه راهكار

هاي موالي   هاي اين نوع تحليل شامل اطالعات مربوط به استفاده از منابع بومي، واردات انرژي، صادرات، جريان کاربر. خروجي

هواي   هاي جايگزين(، آلودگي هاي توليد يا تبديل انتخابي )تكنولوژي گذاري، انواع تكنولوژيهاي سرمايه به تجارت، نياز مربوط

باشود. عوالوه بور    هاي اوليه، ثانويه، نهايي و مفيد انرژي موي  هاي جايگزين سوخت داخلي و همچنين مسير انتشار يافته، فرآيند

هاي دسترسي  ظور تحليل دقيق مسائل مربوط به تقاضاي انرژي مانند تحليل سياست گذاريبه من Messageاستفاده از  اينها،

  [.1است ]به انرژي در مناطق مسكوني در حال افزايش 

 عبارتند از:  Messageهاي انواع مدل
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 MESSAGE-Access سازي است که به منظور ارزيابي دستيابي همگاني بوه انورژي   يک مدل ديناميكي خطي بهينه

رساني به مناطق روستايي در جنوب آسويا، آسوياي   هاي پاك براي آش زي و برق با به کارگيري سوخت 2030ا سال ت

  [.2است ]سازي شده  پياده 2و مناطق جنوبي صحراي ساحاراي افريقا 1آرام

 MESSAGE-MACRO ي انرژي، که توسطهاي عرضه يک مدل ترکيبي به منظور ارزيابي تأثير هزينهMessage  

و توأثير تغييورات بخوش     MACROمحاسبه شده، بر ترکي  ضراي  توليد در نظر گرفته شوده در مودل اقتصوادي    

هاي انرژي است. اين مدل ترکيبي قادر به توليد يک پاسخ اقتصادي به تغييرات قيمت انرژي  تقاضاي انرژي بر هزينه

را دريافوت نمووده و     Messageز مودل ي انرژي حاصول ا هاي مربوط به عرضه قيمت، MACROخواهد بود. مدل 

هاي تنظويم   دوباره با اين تقاضا Messageهاي مربعي تقاضا را توليد کرده تا تقاضاي انرژي تنظيم گردد. س س  تابع

هاي انورژي   ها و تقاضا هاي تنظيم شده را ارائه کند. اين سيكل ادامه يافته تا زمانيكه قيمت گردد تا قيمتشده باز مي

  [. 3]ت پايدار برسند به يک حال

 MESSAGE-MAGICC ترکي  مدل انرژي Message با مدل آب و هوايي MAGICC هاي  امكان تحليل سناريو

اقتصوادي کواهش اثورات     -هواي انورژي   ي سوناريو کند و به منظور توسعهاحتماالتي تغييرات آب و هوا را فراهم مي

اي بر آب و هوا  هاي گلخانه ين مدل براي تخمين اثرات انتشار گازبه طور کلي، ا شود.هاي استفاده مي ههاي گلخان گاز

 [. 4رود ]به کار مي

 Message Robust کنود. ايون مودل در تصوميم    گيري با وجود عدم قطعيوت کموک موي   اين مدل به بهبود تصميم-

-ينگونوه تصوميم  کند چراکه اهاي بلند مدت در بخش انرژي نقش مهمي ايفا مي گذاريهاي مربوط به سرمايه گيري

ها و خطرات  بايست از منظر شرايط حاضر مقرون به صرفه باشند، بلكه در نظر گرفتن عدم قطعيتها نه تنها مي گيري

 [.5] سزايي بر خوردار است  ها نيز از اهميت به موجود در آن

                                                 

1
 Pacific Asia 

2
 Sub-Saharan Africa 
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3-1-2- Energy Access Interactive Tool [6] 

هاي خود در جهت بهبود دسترسي بوه   ريزيران بخش انرژي در برنامهگذاران و تحليلگاين ابزار به منظور کمک به سياست

هواي گونواگون جهوت     هاي در حال توسعه طراحي شده است و امكان ارزيابي سياسوت  انرژي در مناطق فقير و روستايي کشور

ژي وجود دارد که کاربر گذاري انرافزار، سه سياستکند. دراين نرمرا فراهم مي 2030دسترسي همگاني به انرژي مدرن تا سال 

( برق رساني بوه منواطق   3ي کم و ( دريافت اعتبار با نرخ بهره2( پشتيباني قيمت سوخت، 1ها انتخاب کند:  تواند از بين آنمي

هاي گوناگوني همچوون شواخص    توان تأثير آن را از طريق شاخصها، مي روستايي. پس از انتخاب يكي از اين سياست گذاري

گذاري براي پخت و پوز و بورق رسواني(،    ي سياستها )تعداد افراد با دسترسي به سوخت مدرن و کل هزينه هدسترسي و هزين

 ميزان تقاضاي برق و ظرفيت توليد و ريره دريافت.

3-1-3- Energy Multi-Criteria Analysis Tool [7] 

زيابي است. در واقع، اولويت هر يک از اين افزار قابل ار چهار تابع هدف آب و هوا، امنيت انرژي سالمتي و هزينه در اين نرم

 گردند.بررسي مي Messageي توليد شده در هاي انرژي و آب و هواي جداگانه ها در سناريو تابع هدف

 ريزي برنامه 

-ها بررسي موي هاي آنهاي قدرت معرفي شده و ويژگيريزي سيستمي برنامهافزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.

3-2-1- WASP [8] 

عنووان   شده است و در حال حاضر به هاي قدرت توسعه داده ريزان سيستم افزار براي بر طرف کردن نيازهاي برنامه اين نرم

منظور  به WASPافزار  هاي قدرت شناخته شده است. نرم ريزي سيستميک ابزار قدرتمند براي انجام محاسبات مربوط به برنامه

شده توسط کاربر طراحي گرديده  ي توليد بهينه در يک سيستم الكتريكي در قيود تعريف سعهانجام محاسبات اقتصادي براي تو

 هاي زير است: ها و قابليتاست و داراي ويژگي

 محيطي، استفاده از سوخت و توليد انرژي: هاي زيستدارا بودن قابليت اضافه کردن قيود آلودگي 
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اي از  محيطوي و يوا توليود انورژي را بوراي مجموعوه       هاي زيستبه آلودگي دهد تا قيود مربوط افزار به کاربر اجازه مي نرم

ها با در نظر گرفتن  ريزي خطي براي تعيين يک سياست بهينه در توزيع توان بين نيروگاه ها تعريف نمايد. از روش برنامه نيروگاه

 گردد. شده استفاده مي قيود تعريف

 هاي پمپ آبي: نمايش نيروگاه 

 ي جديد اضافه شده است. ي قبلي حذف گرديده بود که دوباره در نسخه خهاين گزينه در نس

 داري شده براي انجام تعميرات و نگه بندي از قبل تعيين زمان: 

بندي خوا  را بوراي انجوام تعميورات      ممكن است در راستاي در نظر گرفتن تعدادي قيود عملي کاربر بخواهد يک زمان

 افزار اين امكان فراهم آورده شده است. تعيين نمايد که در اين نرم ها ساالنه براي تعدادي از نيروگاه

 هاي محيطي انتشاريافته از نيروگاه:محاسبات آلودگي 

شده در يک سوال   ي تعيين هاي محيطي نشر يافته از توليدات الكتريسيته را براي يک سال و براي هر بازه افزار آلودگي نرم

 نمايد. شده توسط کاربر محاسبه مي گاه و قيود تعريفبر مبناي برق توليدشده در هر نيرو

  هاي مختلف براي سيستم ورودي بندي نوع نيروگاه مختلف و شكل 90قابليت در نظر گرفتن 

  صورت ساالنه بندي مختلف به شكل 500قابليت انجام مطالعات براي تعداد 

 گيرد: سازي با توجه به موارد زير انجام مي محاسبات بهينه 

 شده بيني ي بار پيش مشخصه 

 اي هاي حرارتي و هسته هاي نيروگاه مشخصه  

 هاي هيدروالكتريكي هاي نيروگاه مشخصه 

 ي انرژي تأمين نشده هزينه 

 اند: شده هاي زير توصيف  اي هر کدام با ويژگي هاي حرارتي و هسته هاي نيروگاه مدل 
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 هاي کمينهظرفيت 

 ي ظرفيت نرخ حرارتي در کمينه 

 شده( ريزي ري )قطعي برنامهتعمير و نگهدا 

 احتمال خرابي 

 هاي نشر آلودگينرخ 

 گذاري هاي سرمايه هزينه 

 هاي متغير سوخت هزينه 

 عمر نيروگاه 

 گردند: سازي مي اي نيز با تعيين موارد زير مدل هاي تلمبه ذخيره نيروگاه 

  شده ظرفيت نص 

 ي چرخه بازده 

 ظرفيت توليد براي هر بازه 

 يد در هر بازهتول بيشينه انرژي قابل 

 گردد: بخش هيدروالكتريكي نيز با تعيين موارد زير مشخص مي 

 هاي کمينهظرفيت 

 اي هر مخزن ظرفيت ذخيره 

 انرژي موجود براي هر بازه 
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 گذاري اوليه هاي سرمايه هزينه 

 هاي تعمير و نگهداري هزينه 

 عمر نيروگاه 

3-2-2- LEAP [9] 

افوزار داراي قابليوت    گيورد. نورم   اي مورداستفاده قورار موي   صورت گسترده گذاري انرژي به افزار براي آناليز سياست اين نرم

 شود: هاي مختلفي است که در ادامه شرح داده مي ويژگي

 ي کلي: ريزي براي يک مجموعه برنامه 

ي ريزي کل سيستم با در نظر گرفتن مدل اجزاي مختلف سيستم از توليد توا بوار مصورف    افزار يک ابزار براي برنامه اين نرم

 هاي سيستم قدرت استفاده گردد.تواند براي دنبال کردن انرژي مصرفي، توليد و ... در تمامي بخش افزار مي است. در واقع نرم

 سازي: هاي مدلروش 

LEAP هواي   هواي سيسوتم   ي مودل  تواند بوراي تهيوه   مدل يک سيستم انرژي خا  نيست، بلكه يک ابزار است که مي

سوازي آن داراي دو   هواي مودل   کند و قابليوت  سازي پشتيباني مي هاي مختلف مدلافزار از روش مختلف استفاده گردد. اين نرم

انرژي و محاسبات هزينوه   1افزار تمامي محاسبات بدون بحث  گرهاي داخلي نرم سطح پايه است. سطح يک که در آن محاسبه

ين اطالعات متغيور بوا زموان و يوا يوک مودل چنود        که کاربر جداول و عباراتي را براي تعي 2دهند و سطح  سود را انجام مي -

 کند. ي پيچيده وارد مي متغيره

 :فريم زماني 

                                                 

1
 Non-Controversial 
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هاي يوک سواله    مدت طراحي گرديده است. بيشتر محاسبات در بازه مدت و ميانهاي بلندتر براي کاربردافزار بيش اين نرم

ي نامحدودي استفاده گردد. مطالعات در دو قال  يكي براي ها تواند براي سال گيرد. البته افق زماني براي سناريوها مي انجام مي

 گيرد. هاي تاريخي واردشده و ديگري در قال  سناريوهاي آينده انجام مي داده

 :آناليز سناريو 

سوال آينوده و محاسوبات     50تا  20هاي زماني  اي براي تعريف چندين سناريو در بازه افزار داراي ابزارهاي جداگانه اين نرم

 به اين سناريوها است. مربوط 

  :اطالعات موردنياز ورودي کم 

سوازي   سوازي کوه بور بهينوه     افزار نياز کم به اطالعات ورودي است. ابزارهواي مودل   ها و مزاياي خوب نرم يكي از ويژگي

تعيوين   ها، هزينه و مشخصات مختلوف  دارند اطالعات ورودي بااليي نياز دارند چرا که ضروري است براي تمامي فناوري يهتك

صوورت اختيواري اسوت،     افزار به تر و به دليل اينكه بسياري از ابعاد نرم محاسباتي ساده اصولبا تكيه بر  LEAPافزار  گردد. نرم

 اطالعات ورودي موردنياز آن نسبتاً کم است.

 :سيستم پشتيباني از تصميم 

فراتر از يک مدل عمل کورده و   LEAP سازي عامل مهمي در تعيين يک مدل انرژي است. منتها هاي مدل اگر چه روش

 هاي گزارش دهي است. با امكان فراهم آوردن مديريت داده وسيع و قابليت 1يار داراي يک سيستم تصميم

 :منوهاي نمايشي مختلف 

سازي را با جزئيوات   هاي مدلتوان تمامي قسمت افزار داراي منوهاي نمايشي مختلف است که از طريق اين منوها مي نرم

 اند از: سازي را ديد و بررسي کرد. اين منوها عبارت چنين نتايج به دست آمده از شبيه ده کرد و هممشاه

 منوي نمايش آناليزها و محاسبات 

                                                 

1
 Descision Supporting System (DSS) 
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 منوي نمايش نتايج 

 ي تعادل انرژي منوي نمايش نحوه 

3-2-3- E4cast [10] 

ريوزي توليودات بلندمودت     طرح براي ABAREباشد و توسط شرکت  هاي انرژي استراليايي مي افزار براي سيستم اين نرم

افزار امكوان آنواليز    شود. اين نرم روز مي صورت ساالنه به تا اکنون به 2000افزار از سال  گردد. اين نرم انرژي استراليا استفاده مي

زي نيازهواي  سا افزار براي شبيه آورد. معموالً از اين نرم هاي مختلف توليد انرژي تا مصرف را با جزئيات فراوان فراهم ميبخش

 شود. ي رسيدن به اين نيازها استفاده مي هاي انرژي و مشخص کردن نحوه آينده سيستم

 ها سازي و قابليت ي شبيه نحوه -3-2-3-1

هوا در نظور    گيورد. تموام هزينوه    سال صورت موي  30هاي زماني ساالنه براي بيشينه تعداد  افزار در گام آناليزها در اين نرم

و نوع سوخت قابل جداسازي  اي، برحس  صنعت و مصرف انرژي به سه صورت مختلف ناحيه محاسبه هستند شده و قابل گرفته

ي نفت و ... براي رساندن انرژي به کاربران از جمله بخش  هاي توليد الكتريسيته و تصفيه و محاسبه است. در هر ناحيه فعاليت

چنوين منوابع سووخت    سازي است. هوم  بل مدلهاي کشاورزي و تجاري قا ونقل )خودروهاي معمول، ريل(، معدن و بخش حمل

 هاي تجديد پذير.   و انرژي سنگ، گاز طبيعي اند از نفت خام، زرال افزار عبارت استفاده در نرم قابل

 افزار هايي از كاربرد نرم نمونه -3-2-3-2

افوزار توسوط    نورم چنوين ايون    بيني سناريوهاي آينده سيستم انرژي استراليا استفاده شده است. هم افزار براي پيش اين نرم 

 هاي تجديدپذير استفاده گرديده است. شده و انرژي هاي تعريف وهواي استراليا براي ارزيابي سياست بخش تغييرات آب

 

3-2-4- EnergyPLAN [11] 
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افزار توا بوه حوال     شده است. نزديک به ده نسخه از اين نرم در دانشگاه البورگ دانمارك ساخته 1999افزار در سال  اين نرم

ي موجوود   افزار دانلود گرديده اسوت. نسوخه   نسخه از اين نرم 1200يده است. تا به اکنون طبق آمار موجود بيش از منتشر گرد

 افزار يک ابزار با کاربري آسان و در زبان دلفي پاسكال کد زني شده است.  صورت مجاني براي دانلود موجود است. اين نرم به

 ها سازي و قابليت ي شبيه نحوه -3-2-4-1

سوازي کول    اي با شوبيه  ريزي انرژي در سطح ملي يا ناحيه هاي برنامهافزار کمک به طراحي استراتژي ن نرمهدف اصلي اي

گيورد. تموام    ونقول و صونعت در برموي    سازي منابع گرما و الكتريسيته را همراه بوا بخوش حمول    سيستم انرژي است. اين شبيه

 افزار مدل شود.  تواند توسط اين نرم ميونقل  ها، بخش حمل هاي حرارتي، تجديد پذير، هزينه نيروگاه

 افزارهاي نرمورودي -3-2-4-2

 اند از: هاي معمول آن عبارتاست و ورودي 1افزار يک ابزار ورودي/خروجي قطعي اين نرم

 تقاضا 

 منابع انرژي تجديد پذير 

 هاي انرژي ظرفيت ايستگاه 

 ها هزينه 

 افزارهاي نرم خروجي -3-2-4-3

 ساالنه هاي توليدي ي توزيع انرژي و توان نحوه 

 مصرف سوخت 

 هاي تبادل انرژي هاي کل به انضمام هزينه هزينه 

                                                 

1
 Deterministic  
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 افزار هايي از كاربرد نرم نمونه -3-2-4-4

هاي با نفوذ باد باال و ترکي  بهينه منابع تجديد پوذير، موديريت موازاد الكتريسويته، نفووذ       افزار براي آناليز سيستم اين نرم

-، استراتژيCHPخودروهاي الكتريكي، اجراي ابعاد کوچک  1خودرو به شبكهگسترده انرژي باد به سيستم با استفاده از قابليت 

هاي پاك، استفاده از پسماندها براي توليد انرژي الكتريكوي، بررسوي ذخواير     ي انرژي هاي تجديد پذير براي توسعه هاي انرژي

افزار  اده شده است. در سايت اين نرمدر کشورهاي آلمان، استوني، لهستان و اس انيا استف CHPانرژي حرارتي، بررسي پتانسيل 

 شده موجود است. هاي انجام اطالعات بيشتري در مورد پروژه

3-2-5- EMINENT [12] 

تور و   صوورت سوريع   هاي جديد انرژي در بوازار بوه   حل هاي جديد انرژي و راه افزار باهدف کمک به معرفي فنّاوري اين نرم

 TNOي شورکت  برا  Netherland Organizationدر هلند توسط  2005افزار در سال  تر طراحي گرديده است. اين نرم آسان

 شده است.  ساخته 

 سازي و امكانات ي شبيه نحوه -3-2-5-1

افزار شامل يک پايگاه داده و يک ابزار محاسباتي است. اين دو يک چارچوب کلي را براي کاربر در جهت ارزيوابي   اين نرم

سونجد.   هايي که در مراحل اوليه هستند را ميفزار عملكرد و پتانسيل فنّاوريا ين نرما آورند. يک فنّاوري جديد انرژي فراهم مي

 افزار داراي دو پايگاه داده است:  نرم

  هاي زير است:ي انرژي ملي که شامل اطالعاتي مربوط به بخشها رساختيزيک پايگاه داده از 

 تعداد مشترکين هر بخش 

  نوع تقاضا 

 کيفيت انرژي موردنياز 

                                                 

1
 Vehicle to Grid 
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  شده براي هر کاربر  ت نص مصرف و ظرفي 

  باشد: ي ديگر که شامل اطالعات کليدي در موارد زير مي يک پايگاه داده 

 توليدات حرارتي جديد 

  هاي تجديد پذير  فنّاوري 

افزار تعبيه گرديده است. اين ابزار  ير نيز در نرمپذ يدتجدهاي ها و انرژي هاي قديمي و موجود در شبكه از نيروگاه البته مدل

تواند ايون فنّواوري را بوا سواير      از لحاظ سطوح انرژي دارد و مي و محيطي ابليت ارزيابي فنّاوري جديد را در ابعاد مالي، زيستق

 يسه کند.مقا هاي موجود در بازار فنّاوري

 هاي توزيع افزار نرم 

 گردد.ميها بررسي  هاي آن هاي توزيع معرفي شده و قابليت هاي مختص سيستم افزاردر اين بخش نرم

3-3-1-  ASPEN - توزيع محاسباتي هايواحد 

 باشد:زير مي واحدهاي محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهدر زمينه ASPEN افزار نرم

3-3-1-1- PowerFlow [13] 

PowerFlow هاي انتقوال، فووق توزيوع و     برداري شبكه ريزي، طراحي و بهرهي پخش بار براي مطالعات برنامهيک برنامه

هاي موقتي برق بر نتوايج پخوش بوار، تلفوات      اري مناس  جهت بررسي تأثيرات تجديد ساختار شبكه و قطعيتوزيع بوده و ابز

 هاي آن عبارتند از: باشد. برخي ويژگيبار مدار ميهاي و اضافه سيستم، تبادالت ناحي

 هوا، راکتورهوا،    ، خوازن هاي فواز، خطووط، سووئيچها    گر جا به هاي دو و سه سيم پيچه، جا سازي دقيق ترانسفورماتور مدل

 ژنراتورها، بارها

 چنجور   هاي نيرومند کنترل اتوماتيک براي تنظيم ولتاژ ژنراتور )در حالت محلوي و دوردسوت(، توپ    سازي الگوريتمپياده

 هاي فاز گر جا به هاي جا کننده ترانسفورماتور، کنترل
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 عدم محدوديت در سايز سيستم با نيازمندي نسبتا کم به حافظه 

 گرافيكي نتايج و اعالم هشدار در صورت اضافه بار شدن خطوط و يا انحراف از قيود ولتواژ روي ديواگرام توک     نمايش

 خطي

3-3-1-2- DistriView [14] 

DistriView افزاري يك ارچه براي محاسبات افت ولتاژ، اتصال کوتاه، همواهنگي رلوه، هارمونيوک و     ي نرميک مجموعه

هاي سه فاز،  ها ترکيبي از المان هايي که در آنافزاري، براي شبكه ي نرم. اين بستههاي توزيع است قابليت اطمينان در سيستم

 هاي آن عبارتند از: هاي نامتعادل موجود است، طراحي شده است. برخي ويژگي دو فاز و تک فاز مثل بار

 وتور قفل شده و افت ولتاژ ) ي توالي( براي مطالعات اتصال کوتاه، ري فاز )و نه حوزهي توزيع در حوزهسازي شبكه مدل

 پخش بار(

 هاي شعاعي و حلقوي قابليت تحليل سيستم 

 سازي اتصال کوتاه شامل خطاي باس بار و انواع خطاي روي خطشبيه 

 اندازي متنوعهاي راه هاي القايي تک فاز و سه فاز با روش سازي آزمايش روتور قفل شده براي ماشينشبيه 

 ماتور توزيع و اعالم جريان خطاي در طرف فشار ضعيفهاي ترانسفور سازي خطاشبيه 

 سازي افت ولتاژ توسط يک الگوريتم پخش بار سه فازشبيه 

 امكان استفاده از پاسخ افت ولتاژ به عنوان شرايط اوليه در مطالعات اتصال کوتاه و روتور قفل شده 

 سبات قوس الكتريكي و ...دارا بودن ابزار تحليل پيشرفته، به عنوان مثال تحليل سگ ولتاژ، محا 

 قابليت تحليل هارمونيكي، پخش بار هارمونيكي 

 ي قابليت اطمينان فيدرقابليت محاسبه 

 هواي زيور زمينوي     ها و کابول  ها با استفاده از اطالعات انبوهي از هادي ي ام دانس خطوط هوايي و کابل امكان محاسبه

 متداول پرکاربرد

 ي شبكه سازي پيشرفته مدل 

 ي رله پيشرفته سازي مدل 
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 هاي توليد شده توسط  ي ديستانس از فايلهاي تنظيم رله قابليت وارد کردن پارامترGE ،SEL هاي رله و ساير سازنده 

 هاها و رله هاي خودکار به منظور بررسي هماهنگي هر ترکيبي از فيوزها، بازبست دارا بودن الگوريتم 

 ستفاده از اطالعات قبوض و يا منابع ديگربا ا1ايها در حالت دسته قابليت تخصيص بار 

 هاي خرابي و جريان هجومي ترانسفورماتورها رسم خودکار منحني 

 هاي  امكان انتخاب از نمادIEC  ،هاي انگليسي و يا متريک هرتز، واحد 60يا  50و يا سيستم آمريكايي 

 هاي بوا    ل شده همراه با مشخص کردن ناحيههاي افت ولتاژ، اتصال کوتاه و روتور قف سازينمايش گرافيكي نتايج شبيه

 ولتاژ بيشتر/کمتر از حد مجاز

 افزارهايي همچون اتوکد هاي بردار گرافيكي قابل ورود به نرم ها به صورت فايل امكان توليد خروجي 

 دارا بودن الگوريتم جايابي خازن به منظور کاهش تلفات 

3-3-2- NEPLAN – توزيع محاسباتي واحد 

 باشد:زير مي واحدهاي محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهر زمينهد NEPLAN افزار نرم

 [15پخش بار ] -3-3-2-1

 هاي اين برنامه عبارتند از: قابليت

 رافسون توسعه يافته، افت ولتاژ )هر فاز(، پخوش بوار   -رافسون، تيوتن-هاي محاسباتي تكرار جاري، نيوتن کارگيري روشبه

DC 

 هاي سه، دو و تک فاز  شموليت سيستمAC و DC هاي مش، حلقوي و شعاعي در سطح  براي شبكهHV  تاLV 

 سازي توليدات پراکنده شامل نيروگاه بادي، فتوولتائيک، نيروگاه برق آبي کوچک، ژئوترمال و ريره مدل 

 گر فاز جا به هاي جا کنترل ولتاژ و فلوي توان با ترانسفورماتور 

 مدلسازي HVDC ،PWM ادوات ،FACTS  مانندSVC ،STATCOM ،TCSC ،UPFC 

  در نظر گرفتن انواع گره شاملPQ ،PV ،PC ،SC ،PI ، ICي اسلکو امكان تعريف بيش از يک گره 

                                                 

1
 Batch mode 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 ايران راهبري شبكه برق
54 

 

 

 1393 آبانويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

  ي اسلک توزيع شدهاي( و گرههاي توان )کنترل بين ناحيه در نظر گرفتن تبادل بين ناحي 

 تعريف ضري  مقياس توسط کاربر براي تغييرات سريع بار و ژنراتور 

 سازي بار گيري و متعادلاندازه اصل ازورود اطالعات ح 

   ضراي( انجام محاسبات حساسيت تلفاتPDTF) 

 بررسي کردن حدود و تبديل خودکار نوع گره 

 [16اتصال كوتاه ] -3-3-2-2

 هاي اين واحد محاسباتي عبارتند از: قابليت

 هاي  مطابقت با استانداردIEC 60909 ،ANSI/IEEE C37.10/C37.13 

 هاي  مطابقت با استانداردIEC 61363-1 هاي فراساحلي و  براي نيروگاهIEC 61660 هاي  براي شبكهDC 

 هاي  شموليت شبكهDC سه، دو و تک فاز ،AC 

 هاي پيش از خطاي حاصل از پخش بار استفاده از روش جمع آثار با در نظر گرفتن ولتاژ 

 انجام محاسبات خطاي دو و تک فاز )با و بدون اتصال زمين( و خطاي سه فاز 

 هاي  مكان انجام محاسبات براي نوع خطاي تعريف شده توسط کاربر )به عنوان مثال خطا بين دو سطح ولتاژي( و خطاا

 روي خطوط با مكان خطاي قابل انتخاب توسط کاربر

  حالوت  1ي متقوارن اتصوال کوتواه، جريوان اوج، شكسوت     انجام محاسبات انواع جريان خطا شامل جريان و توان اوليوه ،

 DCي رارتي و جريان شكست نامتقارن به عالوه مؤلفهماندگار، ح

 ي حداقل و حداکثر جريان اتصال کوتاهانجام محاسبه 

 ي مدل دقيق براي اتصال زمين ترانسفورماتورارائه 

 هاي زمين پيچ پترسن در شبكه انجام تنظيمات سيم 

 ها و  محدود کردن جريان ناشي از مدارشكنMOV 

                                                 

1
 Breaking 
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 هاي توالي مثبت و منفي براي محاسبات جريوان اتصوال    هاي متقابل در سيستم اپاسيتانسها و ک لحاظ نمودن ام دانس

 کوتاه

 ها هاي مدار و کوپلينگ خطوط هوايي از مشخصات هادي ي پارامترانجام محاسبه 

 هاي سه فاز( ي خطوط هوايي تا شش سيستم سه فاز و سه سيم زمين )با در نظر گرفتن زمين سيستمامكان محاسبه 

 ان در نظر گرفتن تعداد نامحدودي از خطوط هواييامك 

 ها در پايگاه اطالعاتي  هاي هادي ي مشخصات و پارامترذخيرهSQL 

 [17تحليل هارمونيكي ] -3-3-2-3

 هاي اين واحد محاسباتي عبارتند از: قابليت

 هاي  شموليت سيستمAC سه، دو و تک فاز 

 هاي کنترل ري ل، تعيين ابعاد جبرانساز ريزي سيستمبرنامه ( هاSVCو فيلتر )     هاي هارمونيكي، تعيوين ام ودانس شوبكه

 براي رزونانس زير سنكرون يا طراحي فيلتر

 هاي مش تعيين پاسخ فرکانسي شبكه 

  تعيين حساسيتU-I  وI-U براي هر فرکانس 

 هاي توزيع شده کارگيري مدل خط با پارامتر به 

 و هر گره  ي ام دانس شبكه و سطح هارمونيكي براي هر فرکانسمحاسبه 

 ها به فرکانس در نظر گرفتن وابستگي المان 

 منظور تشخيص وقوع رزونانس ي ام دانس بهي فرکانسي در حين محاسبهکنترل خودکار طول پله 

 ي مثبت )متقارن( و يا سيستم فازيامكان انجام محاسبات در سيستم مؤلفه 

 ي ام دانس خودي و متقابل با در نظر گرفتن فرکانس محاسبه 

 خش بار هارمونيكي پ(P, Q, I, U) 

 ي فرکانس يا زماني نتايج در حوزهارائه 

 سطوح هارمونيكي:
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 هاي از پيش تعيين شده ها و المان ها و در تمامي گره ي جريان و ولتاژ هارمونيكي در تمامي فرکانسمحاسبه 

 ي مقادير محاسبهrms ژ و جريان پايه از نتايج پخش بارهاي هارمونيكي با در نظر گرفتن ولتا ها و جريان ولتاژ 

 ي ضري  کل هارمونيكي ولتاژ مطابق با محاسبهDIN/IEC  و ضري  اعوجاج مطابق باIEEE 

 هاي تلفن  ي پارامترمحاسبه(TIF, IT, KVT)   يا ضرايk 

 ي سطوح هارمونيكي محاسبه شده با حدود تعيين شده در استانداردهامقايسه 

 هاي و هر الماني کنترل ري ل در هر فرکانسي و هر گر هاي ها و ولتاژ خروجي جريان 

  محاسبات جمع هارمونيكي شامل برداري، هندسي، جبري طبق استانداردIEC 1000-2-6 

 منبع هارمونيكي:

 خطي ورود مستقيم منابع هارمونيكي )منابع ولتاژ و جريان( در دياگرام تک 

 ها،  هر المان الكترونيک قدرت مانند مبدل ها يا امكان اختصا  مستقيم منابع هارمونيكي به بارSVC ،PWM و ريره 

 ي تعداد نامحدودي از منابع هارمونيكي )ولتاژ يا جريان( در هر هارمونيکامكان محاسبه 

 امكان در نظر گرفتن هر هارمونيكي مثاال بين هارمونيكهاي ناشي از اثرات اشباع 

 [18تحليل قابليت انتخاب ] -3-3-2-4

 حاسباتي عبارتند از:هاي اين واحد م قابليت

 هاي اضافه جريان زمان  ها، رله زمان شامل فيوزها، مدارشكن -ي جريانامكان ورود تمام تجهيزات حفاظتي با مشخصه

 هاي الكترونيكي معين و زمان معكوس، رله

 جريان و خطاي زمينامكان انجام چندين عملكرد حفاظتي توسط هر تجهيز حفاظتي شامل حفاظت اضافه 

 ي تنظيماتسازي دقيق محدوده مدل 

 اندازي موتوور و يوا قابليوت تحمول حرارتوي      سازي راههاي تعيين شده توسط کاربر به منظور شبيه امكان ورود مشخصه

 ها و ريره ها، ترانسفورماتور هادي

 ها با استفاده از يک ضري   جايي مشخصه به امكان جاk ي زمان معكوس()رله 
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 هاي  هاي مطابق با استاندارد ها: نقطه به نقطه و يا فرمولراي چگونگي ورود مشخصههاي مختلف ب وجود گزينهIEC  يا

IEEE/ANSI 

 هاي مش، شامل حفاظت ديستانس سازي خطا در شبكهسازي فرآيند پاكشبيه 

 [19حفاظت ديستانس ] -3-3-2-5

 هاي اين واحد محاسباتي عبارتند از: قابليت

 ي سازنده(صرف نظر از کارخانههاي ديستانس ) شموليت تمامي انواع رله 

 ي  ي پسورو و يوک ناحيوه   ي ام دانسي، بيش از يک ناحيه دسترسوي، يوک ناحيوه   هاي با چهار ناحيه در نظر گرفتن رله

 هاي خط به خط و خط به زمين بازبست خودکار براي خطا

 ي  اندازي شامل اضافه جريان، زير ام دانس وابسته به زاويه، مشخصه هاي راه مشخصهR/Xزمان پايان تک/دو جهتي ، 

 هواي   سازي ديناميكي کوه ايون سويگنال   هاي باينري طي شبيه هاي آنالوگ و باينري و ارسال سيگنال پردازش سيگنال

 اندازي از برون و ريرهي محدوده، راهکننده، فعالسازي، تريپ، توسعهباينري عبارتند از: بلوکه

 سازي ديناميكي ي ديگر براي شبيههر نوع رله ي ديستانس بادر نظر گرفتن تداخل بين رله 

 ي ورود هر نوع مشخصهR/X  شمل موهو، دايره، چندضلعي، لنز و ريره و يا تعريف شده توسط توابع 

  براي اضافه جريان، تبادل توان، و واسطي براي تجهيزات تست رله واحدهاي محاسباتيدارا بودن 

 اتصال کوتاه، شموليت حفاظوت اضوافه    واحد محاسباتيهاي مش بر اساس  سازي خطا در شبكه سازي فرآيند پاكشبيه

 جريان

 ها به چندين روش قابل گزينش تنظيم خودکار رله 

 هاي توالي مثبت و صفر و همچنوين شورايط بارگوذاري     هاي متقابل در سيستم ها و کاپاسيتانس در نظر گرفتن ام دانس

 شبكه به منظور انجام محاسبات ام دانس شبكه

 هاي حلقه براي هر نوع اتصال کوتاه و همچنين در نظور   ي ام دانس/راکتانس سيستم توالي مثبت و يا ام دانسمحاسبه

 ي ام دانس حلقهسازي ناشي از ام دانس سيستم توالي صفر و کوپلينگ متقابل در محاسبه گرفتن ضراي  جبران

 امكان در نظر گرفتن انواع خطا و پيدا کردن مكان خطا 
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 [20] ت اطمينان قابلي -3-3-2-6

 هاي اين واحد محاسباتي عبارتند از: قابليت

 ي خرابي تجهيزات شبكه تعيين فرکانس و ميانگين مدت زمان و هزينه 

 در نظر گرفتن رفتار خروج )نرخ خرابي و زمان تعمير( تجهيزات شبكه 

 مدت تجهيزاتبار کوتاهدر نظر گرفتن مدت مجاز اضافه 

 شامل خرابي تجهيزات حفاظتي در نظر گرفتن مفاهيم حفاظتي 

 هاي بار هاي واقعي توليد و منحني در نظر گرفتن الگو 

 [21كاهش سايز شبكه ] -3-3-2-7

هوا و   هاي شبكه )خطوط، ترانسفورماتور ها و المان براي کاهش سايز مدل يک شبكه با جايگزيني باس واحد محاسباتياين 

ها  ي معادل، تعداد باسدهد، طراحي شده است. اين شبكهاتصال ميي معادل کوچكتر اما دقيق ها را با يک شبكه ريره( که آن

ها و يا محاسبات پخش بوار در قسومت کواهش     ي اصلي دارد، اما همچنان پاسخ صحيح به خطاهاي کمتري از شبكه و شاخه

و يوا نامتقوارن طبوق    دهد. به طور کلي کاهش سايز شبكه به منظور انجام محاسبات اتصوال کوتواه متقوارن    نيافته را ارائه مي

ي رود. شوبكه يا روش جمع آثار و نيز انجام محاسبات پخش بار به کار موي  IEC909 ،IEC60909 ،ANSI/IEEEاستاندارد 

هاي مرزي به طوور خودکوار    دهد. گرهاصلي را به دست ميي  با سايز کاهش يافته همان نتايج اتصال کوتاه و پخش بار شبكه

هاي توالي مثبت، منفي و صفر بر  هاي سري و موازي شامل مؤلفه گردند. خروجي اين برنامه، معادليتوسط اين برنامه تعيين م

-هاي مرزي محاسبه مي ها و تزريق باشد. براي پخش بار، ژنراتوراساس نوع کاهش سايز شبكه )پخش بار يا اتصال کوتاه( مي

 گردند.

 [22پخش بار با در نظر گرفتن پروفيل بار ] -3-3-2-8

هاي اين  ي بار و توليد تعريف شده توسط کاربر است. قابليتهاي روزانه، هفتگي، ماهانه و ساالنه برنامه، پروفيل ورودي اين

 برنامه عبارتند از:

 کنندگان و توليدکنندگان )خانگي، صنعتي و ريره( هاي مصرف امكان در نظر گرفتن تعداد نامحدودي از انواع پروفيل 
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  هاي بار گيري شده و پروفيل دازهان امكان وارد کردن اطالعات 

 [23ي شبكه ]بازيابي بهينه -3-3-2-9

ريوزي شوده، بور    هاي برق اجباري )مثال در اثر خطاي روي خط( يوا برناموه   ي اثر قطعي، براي مطالعهواحد محاسباتياين 

يابود. ايون   کين موي زني را به منظور بازيابي توان الكتريكي به مشوتر  ي کليدهاي توزيع طراحي شده است و طرح بهينه سيستم

هاي برق و هوم بوه صوورت آناليون بوه       ي قطعيهاي از پيش تعيين شده ، هم به صورت آفالين در استراتژيواحد محاسباتي

هاي زير  ، تابع هدفواحد محاسباتيرود. در اين بردار در يافتن عملكرد صحيح پس از وقوع خطا به کار مي منظور کمک به بهره

 سازي شده است:پياده

 داقل کردن تلفات شبكهح 

 بار شدههاي اضافه حداقل کردن تعداد المان 

 ها گذاري المانحداقل کردن ميانگين بار 

 حداکثر کردن ميانگين ولتاژ 

 افزار عبارتند از:سازي شده در اين نرممراحل بازيابي پياده

 ي خطا: وقووع خطوا، ايزولوه   تاريخچه ي چهار مرحله در استراتژي بازيابي ارزيابي شده در يک پايگاه اطالعاتيذخيره-

اند، بازگشت شبكه به حالت نرمال پوس از رفوع   ي مجدد مشترکيني که تحت تأثير خطا قرارگرفتهسازي خطا ، تغذيه

 خطا

 ها روي دياگرام تک خطي ي بازيابي انتخاب شده با وضعيت جديد کليدنمايش تمامي مراحل طرح بهينه 

 [24تقويت فيدر ] -3-3-2-10

 پردازد و شامل عمليات زير است:به تعيين سايز کابل از منظر اقتصادي مي باتيواحد محاساين 

 هاي توزيع ريزي و وضعيت بار مورد نظر در شبكهي برنامهترين سطح مقطع کابل در يک دورهانتخاب اقتصادي 

 در نظر گرفتن شرايط اضافه بار و اضافه/زير ولتاژ 

 ولتاژ سازي با هدف کاهش تلفات و يا افتبهينه 

 ي نص در نظر گرفتن پنج نوع هزينه 
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 [25تحليل فشار ضعيف ] -3-3-2-11

 هاي اين واحد محاسباتي عبارتند از: قابليت

 گذاري کابل با ضري  همزماني متغير براي انواع مشترکين )ضري  همزماني بستگي به تعداد ي افت ولتاژ و بارمحاسبه

 ها با نوع يكسان در يک فيدر يا يک خط دارد( بار

 سازي در ش  و ريرهاع مشترکين در نظر گرفته شده عبارتند از:خانگي، ذخيرهانو 

 ها توسط کاربر امكان تعيين نوع مشترکين و مشخصات آن 

 ي حداقل جريان اتصال کوتاه سه فاز و تک فازمحاسبه 

 [26سازي ]بهينه -3-3-2-12

هاي زير انجوام   ژ با امكان انتخاب از معيارافزاري، حداقل کردن تلفات حقيقي و بهبود سطح ولتانرم واحد محاسباتيدر اين 

 گيرد:مي

 ها با هدف حداقل کردن تلفات( بندي سوئيچي جداسازي )تعيين پيكرنقاط بهينه 

  ي ترانسفورماتورهابندي بهينهترکي 

 ي منابع توليد پراکندهضراي  توان بهينه 

 هاي زير بار ي ولتاژ ترانسفورماتورتنظيم بهينه 

 هاي  تپ ترانسفورماتوري تنظيم بهينهLV/MV 

 برداري حالت نرمال و حالت بهرهN-1 

 افزار عبارتند از:قيود در نظر گرفته شده در اين نرم

  حدود ولتاژ در سمتMV  وLV )قابل تعريف کردن توسط کاربر( 

 ها و ترانسفورماتورها حدود حرارتي کابل 

 دهي و وارد کردن اطالعات بار ي ماکزيممم و مينيمم بار با ضراي  مقياستعريف محدوده 

گيرد که نقواط  اي انجام مي افزاري به گونهنرم واحد محاسباتيي خازن نيز در اين عالوه بر موارد ذکر شده، جاگذاري بهينه

گردد، تعيوين گوردد.   ها منجر به کمينه شدن تلفات مي هاي موازي در آن هاي اصلي شعاعي، که جاگذاري خازن کليدي در فيد
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و ميوزان کواهش تلفوات ايجواد شوده در       MVARسازي شامل باس محل جاگذاري خازن، سايز آن بر حس  ج اين بهينهنتاي

 شبكه بر حس  درصد است.

3-3-3- CYME- [27توزيع ] واحد محاسباتي 

شامل  CYMDISTافزار  نرم باشد.مي CYMDIST واحد محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهدر زمينه CYME افزار نرم

 باشد.هاي شعاعي، حلقوي و يا مش مي هاي متعادل و نامتعادل سه، دو و تک فاز با ساختار هاي مورد نياز براي سيستم تحليل

 افزار عبارتند از:هاي اين نرم قابليت

 تحليل پخش بار و افت ولتاژ 

 تحليل اتصال کوتاه 

 ها ي مكان و سايز خازنجايابي بهينه 

 متعادل کردن، تخصيص و تخمين بار 

 ها ش بار با در نظر گرفتن پروفيلپخ 

 تحليل هارمونيكي 

 سازي کليدزنيبهينه 

 سازي توليدات پراکنده مدل 

 مدتتحليل ديناميكي بلند 

 تحليل قابليت اطمينان 

 ارزيابي پيشامد تكي و بازيابي 

 سازي پست و  مدلsub-network 

 ي شبكه تحليل سمت ثانويه 

 ارزيابي خطر قوس الكتريكي 

 ات حفاظتيهماهنگي تجهيز 
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 عبارتند از: CYMDISTاصلي  واحدهاي محاسباتي

 )تحليل متعادل و نامتعادل افت ولتاژ و اتصال کوتاه )شعاعي، حلقوي، مش 

 سازي و بارگذاري هاي تعريف شده توسط کاربر براي پاك هماهنگي تجهيزات حفاظتي بر اساس معيار 

  محاسبات جريان خطا براي مقاديرRMSقارن و اوج هاي نامت ، مؤلفه 

 تحليل اتصال کوتاه و ولتاژ خطا با در نظر گرفتن شرايط پيش از خطا 

 سازي تلفات و/يا بهبود پروفيل ولتاژها به منظور حداقل سازي سايز و مكان خازنبهينه 

 تحليل حداقل حفاظت خطا 

 متعادل کردن بار به منظور کاهش تلفات 

 ف بار مشترکين )تخصيص/ تخمين بار با استفاده از اطالعات مصرkWh  ( سايز ترانسوفورماتور توزيوع ،)kVA   متصول

گيري به عنوان تقاضاي  اندازه . پشتيباني چندين واحد REA( و يا روش kWيا  kVAهاي حقيقي ) شده(، مصرف بار

 ي بزرگ به عنوان بار ثابتگيري شدهاندازه ثابت و يا مشترکين 

 اندازي موتور تحليل راه 

 اي با امكان در نظر گورفتن هور    هاي نقطه ي يكنواخت و بارهاي توزيع شده ها براي بار طاف پذير بارهاي انع وجود مدل

 ها براي هر قطعه از مدار ترکي  مستقلي از بار

 مطالعات رشد بار براي چندين سال 

 سازي انتقال بارها به منظور شبيه امكان اتصال فيدر 

 ژنراتور، کنترل سمت شبكه و عمليات حفاظتي سازي توليدات پراکنده، تخمين ام دانس مدل 

3-3-4- DIgSILENT –  [28توزيع ] محاسباتيواحد 

ي ريلوي متصول بوه    هواي تغذيوه   هاي توزيع مش و شعاعي و همچنين سيسوتم  هاي چندفازي در شبكه سازي سيستم مدل

-د کيفيت توان و بهينهانجام شده است. به منظور کاهش عدم تعادل، بهبو DIgSILENTPowerFactoryي توزيع در شبكه

، عملياتي از قبيل تحليل پخوش بوار چنودفازي، تحليول اتصوال کوتواه مطوابق بوا         PowerFactoryهاي توزيع،  سازي شبكه
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سوازي زمواني و ارزيوابي قابليوت     و تحليل چند خطايي، تحليول هوارمونيكي، شوبيه    IEC60909 ،ANSI C37هاي  استاندارد

هواي مجوازي، تحليول افوت ولتواژ، محاسوبات        سازي توليدات پراکنده و نيروگاه ها، مدل بر ايندهد. عالوه اطمينان را ارائه مي

هاي ايون   و هماهنگي حفاظتي از ساير ويژگي LVي بار و در نظر گرفتن تنوع بار سمت هاي روزانه ها، منحنيبارگذاري شاخه

 باشد.افزار در بخش توزيع مي نرم

 ند از:افزار عبارتهاي اين نرم قابليت

 ها ي خازنجاگذاري بهينه 

 جهتي سازي پروفيل ولتاژ براي عبور توان دوبهينه 

 مبتني بر  دياگرام( هاي جغرافياييGPS) 

  امكان ارتباط باGIS  وSCADA 

 افزار عبارتند از:هاي تحليل پخش بار در اين نرم ويژگي

 هاي  متعادل براي شبكه پخش بار متعادل و ناAC  وDC کوپل شده 

 هاي  حليل پخش بار شبكهتDC مش 

 SVCهاي تپ و ادوات موازي ، کنترل کننده 

 امكانات کنترل محلي و دوردست 

 هاي توانايي ژنراتور در نظر گرفتن منحني 

 کنترل اوليه و ثانويه، پاسخ اينرسي 

 هاي تبادل شبكه شين اسلک توزيع شده با بار و توليد شامل برنامه 

 لقاييهاي ا سازي دقيق ماشين مدل 

 هاي بار وابسته به ولتاژ  مدل 

 هاي دمايي در نظر گرفتن وابستگي 

 افزار عبارتند از:هاي تحليل اتصال کوتاه در اين نرم ويژگي

 هاي  پشتيباني از استانداردIEC 60909 ،IEC 141/ANSI C37 ،VDE 0102/0103، G47  وIEC 61363 
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  ها از طريق ادوات الكترونيک قدرت ژنراتورروش جمع آثار کامل شامل پشتيباني ديناميكي ولتاژ 

 هاي بين مداري و ريره ي تک فاز، خطاها شامل وقفه تحليل انواع خطا 

3-3-5- SPARD – [29توزيع ] واحد محاسباتي 

 باشد.زير مي واحدهاي محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهدر زمينه SPARD افزار نرم

 پخش بار متعادل و نامتعادل 

 تحليل خطا 

 ت بار ترانسفورماتورمديري 

 ي خازن و تجديد پيكربندي شبكهسازي شامل جايابي بهينه بهينه 

3-3-6- ETAP – [30توزيع ] واحد محاسباتي 

 باشد:زير مي واحدهاي محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهدر زمينه ETAP افزار نرم

 پخش بار 

 اتصال کوتاه 

 هماهنگي تجهيزات حفاظتي 

 قابليت اطمينان 

 دتحليل پيشام 

 مديريت بار ترانسفورماتور 

  پردازد که چندين متغيرهايي مي گذاري سيستم بر اساس الگوريتم ، به پيش بيني بار واحد محاسباتيپيش بيني بار: اين 

 ورودي، همچون شرايط آب و هوايي را به عنوان بخشي از پيش بيني دقيق بار مرتبط مي سازد.

3-3-7- EasyPower – [31توزيع ] واحد محاسباتي 

 باشد.زير مي واحدهاي محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهدر زمينه EasyPower افزار رمن
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  ،اتصال کوتاه 

  ،پخش بار 

  ،اصالح ضري  توان 

 اندازي موتور راه 

3-3-8- Eurostag –  [32توزيع ] محاسباتيواحد 

هاي محاسباتي  که داراي واحد است Smart Flowهاي توزيع داراي واحد محاسباتي  ي شبكهدر زمينه Eurostag افزار نرم

 باشد:زير مي

  ،محاسبات پخش بار 

  ،)تحليل امنيت )پس از پيشامد 

  پخش بار بهينه(OPF) ها،  با انواع تابع هدف 

 براي خطا( متقارن، مطابق با استاندارد  هاي متقارن و نا محاسبات اتصال کوتاهIEC60909،) 

  کاهش سايز شبكه با متد پيشرفته 

3-3-9- GE Energy (PSLF) –  [33توزيع ] محاسباتيواحد 

باشد. ايون   مي AdvantagePowerOnGE’sهاي توزيع داراي واحد محاسباتي  ي شبكهدر زمينه GE Energy افزار نرم

سازي و کنترل فعال شبكه را فوراهم  است که امكان بهينه(ADMS)1 ي سيستم توزيع افزار مديريت پيشرفته افزار يک نرم نرم

به طوور جداگانوه و يوا     3OMSيا  2DMSهاي  افزار، امكان انعطاف پذيري در انتخاب عملكرد طراحي مناس  اين نرم آورد.مي

 افزار عبارتند از: را فراهم نموده است. اجزاي عملكردي اصلي اين نرم ADMSعملكرد جامع 

  مديريت توزيع شامل پايش و مديريت 

                                                 

1
 Advanced Distribution Management System 

2
 Distribution Management System 

3
 Outage Management System 
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 مديريت قطعي شامل تشخيص و بازيابي 

 ازي توزيع شامل تحليل و بهينه سازيسبهينه 

 افزار عبارتند از: اين نرم واحدهاي محاسباتي

 توليد: شامل مديريت کليد زني و ريره 

 بيني و تحليل قطعي برق، تأئيد قابليت اطمينان: شامل مطالعات سطح خطا، مكان يابي خطا، بار ريزي و بازيابي، پيش

 حفاظت، مديريت بازيابي، مديريت طوفان

 ره وري: شامل مديريت بهDERبندي فيدر، کنترل  حدود حرارتي ديناميكي، تجديد پيكر ي توزيع،، تخمين حالت شبكه

 بيني بار، ظرفيت انتقال بارتوان راکتيو، پيش -جامع ولتاژ

3-3-10- MILSOFT (Windmil) – [34توزيع ] محاسباتي واحد 

سازي دقيق  باشد و داراي يک مدلهاي توزيع مي و تحليل سيستمريزي هاي برنامه افزار قادر به اجراي تمامي جنبه اين نرم

افوزار   هاي تحليلي ايون نورم   و کامل مداري شامل مشترکين، تجهيزات بين و انتهاي خط و حتي توليدات پراکنده است. قابليت

 عبارتند از:

 سازي افت ولتاژ،  پخش بار و مدل 

  ،قابليت اطمينان 

 بندي، مطالعات پيشامد و تقسيم 

  ،محاسبات اتصال کوتاه و جريان خطا 

  ،هماهنگي تجهيزات حفاظتي 

  تحليل خطر قوس الكتريكي 

3-3-11- IPSA Power –  [35توزيع ] محاسباتيواحد 

 باشد.هاي تحليلي به شرح زير مي هاي توزيع داراي قابليت ي شبكهدر زمينه IPSA Power افزار نرم
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 ( پخش بارAC  وDC) 

  تحليل پيشامد 

 اتوماسيون 

 هاي با دروپ ولتاژ ي وابسته به ولتاژ در محاسبات پخش بار، مانند ژنراتورمكان نمايش تجهيزات پيچيدها 

 هاي  کنندهسازي کنترل امكان مدلSCADA هاي بادي ي توليد پراکنده همچون توربينبه منظور کنترل چندين مؤلفه 

 2ازي همواراند و راه 1امكان قفل کردن تپ ترانسفورماتور، مقياس دهي بار 

 امكان تنظيم حدود همگرايي و تعداد تكرار 

 افزار عبارتند از:اين نرم واحدهاي محاسباتي

 پخش بار و تحليل پيشامد 

 مطالعات توان راکتيو 

 تنطيم ولتاژ و تلفات توان 

 هاي شعاعي و مش شبكه 

 هاي  شبكهAC  وDC 

3-3-12- SIMPOW –  [36توزيع ] محاسباتيواحد 

-پخش بار است. محاسبات پخش بار در اين نورم  واحد محاسباتيهاي توزيع داراي  ي شبكهنهدر زمي SIMPOW افزار نرم

هاي متقارن، حالت ماندگار، مدل تک فاز توالي مثبت و روش عددي )ديناميوک يوا نيووتن رافسوون( بووده و       افزار شامل روش

ها، خطوط، ترانسوفورماتورها،   د. مدلسازي گرهامكان مدلسازي و امكان اجراي همزمان چندين پخش بار توسط کاربر وجود دار

هاي  هاي چرخان، مبدل هاي مكانيكي، مبدل هاي آسنكرون، بار هاي موازي، بارها، ماشين هاي سري، ام دانس ها و خازن راکتور

HVDCهاي  ، مبدلPWMافزار انجام گرفته است.ها در اين نرم ، سيكلوکانورتر 

                                                 

1
 Load scaling 

2
 Flat starts 
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3-3-13- Phase to Phase – توزيع واحد محاسباتي 

 شود که به شرح زير است:به دو بخش تحليل و طراحي تقسيم مي Phase to Phaseافزار نرم واحدهاي محاسباتي

 [37تحليل ] -3-3-13-1

 هاي توزيع عبارتند از: افزار در بخش تحليل شبكهواحدهاي محاسباتي اين نرم

  ،پخش بار 

  ،اتصال کوتاه 

  ،قابليت اطمينان 

 سازي عمليات حفاظتي،  شبيه 

 هاي انتقال، توزيع و صنعتي. امه ريزي، طراحي و مديريت شبكه برن 

 [47طراحي ] -3-3-13-2

 هاي توزيع عبارتند از: افزار در بخش طراحي شبكهواحدهاي محاسباتي اين نرم

  ،مديريت ولتاژ 

  ،بار شبكه 

  ،حفظ امنيت افراد در صورت وقوع اتصال کوتاه 

 دي،هاي فني و اقتصا تعيين ابعاد شبكه بر اساس معيار 

  محاسبات تعيين ظرفيت نامي جريان کابل بر اساس استانداردIEC 60287  وIEC 60853 

3-3-14- Nexant –[ 38واحد محاسباتي توزيع] 

افزار، يوک   است. اين نرم Distribution Managerهاي توزيع داراي واحد محاسباتي  ي شبكهدر زمينه Nexantافزار نرم

ي هواي پيشورفته   کنود. از روش برداري کموک موي  ريزي و بهرهازي است که به برنامهس سازي و شبيه ابزار پيشرفته براي مدل

ي مدل دقيقي از شبكه که مورد نياز در براي ارائه SCADAهاي پارامتر و  تخمين حالت به جهت تعيين توپولوژي، تعيين خطا
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هاي کاهش يافته را  وليد کرده تا اين مجموعه گرهها را ت کند. معادل گرهسازي است، استفاده ميسازي و بهينهسازي، شبيه مدل

 براي محاسبات تخمين حالت به کار برد.

3-3-15- PRDC – توزيع محاسباتيواحد 

 باشد:هاي توزيع داراي واحدهاي محاسباتي زير مي ي شبكهدر زمينه PRDCافزار نرم

 [39پخش بار ] -3-3-15-1

 ي پخش بار عبارتند از:هاي اين برنامه قابليت

 هاي گوس سايدل، نيوتن رافسون و  شاستفاده از روfast decoupled  

 هاي سه فاز چهار سيمي در نظر گرفتن سيستم 

 هاي  در نظر گرفتن وابستگي به فرکانس و سيستمAC/DC 

 هاي چند جزيره اي در نظر گرفتن سيستم 

 بهينه سازي توان اکتيو و راکتيو 

 [49تحليل اتصال كوتاه ] -3-3-15-2

 افزار عبارتند از:در اين نرمهاي تحليل اتصال کوتاه  قابليت

 هاي متقارن و نامتقارن تعيين سطح خطا براي خطا 

 هاي  مطابقت با استانداردANSI/IEEEهاي  ، استانداردIEC  909و  363شامل 

 هاي متقارن و نامتقارن با و بدون ام دانس در نظر گرفتن تمامي انواع خطا 

 [49كاهش سايز شبكه ] -3-3-15-3

هواي اسوتاتيک )تعيوين مواتريس ادميتوانس بواس        ، تعيين مودار PRDCافزار ي نرم ز شبكهدر واحد محاسباتي کاهش ساي

هاي باقيمانده( و ديناميک معادل سيستم قدرت )تعيين مدار معادل  هاي گره  هاي مورد نظر از طريق حذف باس  شده از گره ديده

 گيرد.توسط يک ماشين( انجام مي
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3-3-16-  ( PSS SINCAL) Siemens PTI [40 ] 

Siemens PTI افزاري با نام  ي نرمداراي يک بستهPSS SINCAL هاي توليد،  ريزي سيستم قدرت در زمينهبراي برنامه

هاي فشار ضعيف، متوسط و  افزار مدل سيستم قدرت نامتعادل را براي شبكهباشد. اين نرمهاي صنعتي مي انتقال، توزيع و شبكه

افزار استفاده نمود. واحدهاي محاسباتي  توان از اين نرمهاي توزيع مي ريزي سيستمبرنامهي دهد. بنابراين در زمينهقوي ارائه مي

 افزار به شرح زير است: اين نرم

 هاي  هاي متعادل و نامتعادل سيستم قدرت، پشتيباني از شبكه ي مدلپخش بار )حالت متعادل و نامتعادل(: محاسبه

AC/DC ،سيميين چهارهاي کامال ترانس وزه و همچن سيستم 

 هاي  هاي بار و توليد: توان مصرفي و توليدي متغير با زمان روزانه، هفتگي و ساالنه و همچنين با استفاده از داده پروفيل

 1(MDMS)گيري داده اندازه اندازه گيري شده به عنوان مثال سيستم واقعي

 مدت و ساير تغييرات سيستمبيني بلندتن پيشي سيستم قدرت با در نظر گرفسازي توسعهي بار و شبكه: شبيهتوسعه 

 ي نقاط باز به منظور کمينه کردن تلفاتبندي بهينه: تعيين موقعيت بهينهتعيين شاخه 

 ها و يا جبرانسازي ضري  توان در  ي خازنسازي توان راکتيو و جاگذاري خازن: پيدايش سايز و مكان بهينهبهينه

 هاي صنعتي شبكه

 بايست نص  گردد و ترانسفورماتور در ابتداي توان راکتيو: تعيين اينكه در کدام نقطه از فيدر خازن مي سازي ولتاژ/بهينه

 فيدر چگونه بايد تنظيم گردد.

 فاز با هدف رسيدن به بارگذاري متعادل سيستمهاي دو فاز و تک سازي اتصال بارمتعادلسازي بار: بهينه 

 ها به منظور تعيين شرايط پخش بار مطابق با  دهي بار تور: مقياستخصيص بار/ تشخيص موقعيت تپ ترانسفورما

ي بهينه براي حداقل ي موقعيت تپ ترانسفورماتور براي حفظ ولتاژ در يک محدودهگيري شده و محاسبهاندازه مقادير

 و حداکثر بار

                                                 

1
 Meter Data Management Systems 
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 هاي قابليت اطمينان و ساير  اخصي شهاي تحليلي و تصادفي براي محاسبه ي الگوريتمقابليت اطمينان احتماالتي: ارائه

 هاي خرابي ي وسيعي از حالتها بر اساس محدوده خروجي

 گذاريهاي مختلف و تحت شرايط پيش از بار فاز مطابق با استاندارداتصال کوتاه: دو، سه و تک 

 هاي  هاي فشار ضعيف: بررسي تنظيمات فيوز تعيين سايز شبكهLV هاي مختلف مطابق با استاندار 

 هاي منتخ  براي تا شش ناحيه ي خودکار تنظيمات ام دانسظت ديستانس: محاسبهحفا 

 سازي تنظيمات حفاظت اضافه جريان، ديستانس و تجهيزات حفاظتي تفاضليسازي حفاظت: شبيهشبيه 

هواي ايون    اندازي موتور، کاهش سايز شبكه، ارزيابي فليكر از ساير قابليتتحليل هارمونيكي )شامل طراحي فيلتر(، راه

 باشند.افزار مي نرم

3-3-17- SKM –[41محاسباتي توزيع ] واحد 

هاي اين واحد محاسباتي  باشد. قابليتمي DAPPERهاي توزيع داراي واحد محاسباتي   ي شبكهدر زمينه SKMافزار نرم

 افزاري عبارتند از: نرم

 هاي  اتصال کوتاه مطابق با استانداردIEC 60909  وIEC61363 ، 

  ،پخش بار 

 عيين سايز فيدر و ترانسفورماتور، ت 

 اندازي موتور،  راه 

 ريزي بار،  برنامه 

 ،قابليت اطمينان 

 فازي، نامتعادلي و تک 

  تحليل سيستمDC  شامل تعيين سايز باتري، پخش بارDC اتصال کوتاه ،DC مطابق با استانداردهايANSI IEC 

 

3-3-18- PASHA–[ 42واحد محاسباتي توزيع] 
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 باشد.هاي محاسباتي زير مي هاي توزيع داراي واحد ي شبكههافزار پاشا در زميننرم

 ،)پخش بار )بهينه 

  ،اتصال کوتاه و مدار باز 

 هاي موتور، اندازي و تخمين پارامتر راه 

 بر خط، پايش 

 باشد:هاي زير مي با قابليت PASHA Distributionافزار داراي ماژولي با نام همچنين اين نرم

 GIS  

 هاي کابل و تلفات ه حداقل سازي هزين 

 طراحي بهينه 

 [43توزيع ] محاسباتيواحد –سبا  -3-3-19

 باشد:هاي محاسباتي زير مي هاي توزيع داراي واحد ي شبكهافزار سبا در زمينهنرم

 بيني بارپيش -3-3-19-1

هواي  سال هاي بار کوچک، نواحي هاي گذشته هاي سال بار اطالعات از استفاده با سبا افزارنرم بار بينيپيش محاسباتي واحد

 کوه  باشود  ضعيف فشار فيدر يک تغذيه حوزه تواند مي کوچک، ناحيه هر محاسباتي واحد اين در .کند بيني مي پيش را آن آينده

 بزرگتر ناحيه هر توانندمي کوچک نواحي اين البته .دهد مي پوشش را کوچک ناحيه هوايي،چند يا زميني توزيع پست هر معموال

 بينوي  پيش نيز شوند ايجاد است قرار آينده در که خالي نواحي که براي دارد را اين قابليت محاسباتي حدوا اين .باشند نيز آن از

 .دهد انجام بار

 بار: پيش بيني محاسباتي هاي واحد قابليت

 بندي  خوشه و مشتري نوع فيدر، طول روش سه از استفاده امكان K-meansنهايي سال بار تخمين  براي  

 هاي گذشته هاي سال بار اطالعات از استفاده با آينده سال 5 ات 3 بار بيني پيش 

 بزرگتر يا ضعيف فشار فيدر يک توسط شده تغذيه کوچک ناحيه هر براي بار بيني پيش 
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 کوچک ناحيه هر بار بينيپيش در مجاور نواحي تأثير گرفتن نظر در 

 کوچک نواحي بين بار انتقال گرفتن نظر در 

 شوند مي ايجاد آينده در که خالي نواحي بار بينيپيش  

 اوليه هاي بار  داده تصحيح و سنجي هاي صحت  الگوريتم بكارگيري  

 مجدد توسعه معرض در نواحي بار بيني پيش امكان 

 هاي توزيع پست جايابي -3-3-19-2

 کوچوک  واحين آينده سال 5 بار يعني بار بيني پيش برنامه خروجي از سبا افزار نرم هاي توزيع  پست جايابي محاسباتي واحد

 .کنود موي  هوا تعيوين   آن هاي پيشنهادي مكان بين از را توزيع هوايي و زميني هاي توزيع  پست مكان بهينه و کند مي استفاده

 هاي توزيع: پست جايابي محاسباتي هاي واحد قابليت

 سال به سال بندي انزم يا و طراحي افق بنديزمان اساس بر آينده سال 5 حداکثر تا هاي توزيع پست بهينه مكان تعيين 

 هوايي هاي توزيع پست احداث براي پيشنهادي نقطه جاي به پيشنهادي مسير گرفتن نظر در 

 شبكه بهينه توسعه براي موجود هاي توزيع پست گرفتن نظر در  

 فاصله( اساس بر تقريبي صورت ضعيف )به فشار و متوسط هاي فشار فيدر در ولتاژ افت قيود نمودن لحاظ 

 هاي توزيع پست به کوچک نواحي هاي فشارضعيف فيدر اتصال براي هاي جغرافيايي  محدوديت فتنگر نظر در 

 توزيع پست هر پوشش تحت کوچک نواحي تعيين  

 شبكه توسعه و طرح اجراي براي الزم هزينه تعيين 

 هاي فشارمتوسط فيدر مسيريابي -3-3-19-3

 هاي فشوار متوسوط   فيدر عبور براي هاي پيشنهادي مسير سبا، افزار نرم هاي فشارمتوسط فيدر مسيريابي محاسباتي واحد در

 ها تعيوين  فيدر ظرفيت و ولتاژ افت قيود درنظرگرفتن با را هاي توزيع  پست تغذيه بهينه مسير برنامه، و س س شودمي مشخص

 تغذيوه  آن، ينهواي  نتيجه و باشد مي شعاعي شبكه صورت به محاسباتي واحد اين در فشارمتوسط توزيع شبكه طراحي .کندمي

 .بود خواهد مختلف قيود برآوردن و الزم کمترين هزينه با توزيع هاي فوق  پست از هاي توزيع پست همه

 هاي فشارمتوسط: فيدر مسيريابي محاسباتي هاي واحد قابليت
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 شعاعي صورت به توزيع متوسط فشار شبكه طراحي 

 نظر مورد و هاي اصلي مسيرانتخاب  جهت هاي مختلف مسير براي اهميت ضراي  اعمال امكان 

 افت ولتاژ قيود گرفتن نظر در با هاي توزيع  پست تغذيه بهينه مسير تعيين 

 جديد هاي توزيع پست براي تغذيه هاي بهينه مسير انتخاب با موجود فشارمتوسط شبكه توسعه 

 آينده در نظر مناطق مورد در هاي موجود بار تغذيه جهت هاي پاساژي پست بهينه جايابي 

 هاي فشارمتوسط فيدر نياز مورد ظرفيت عيينت 

 هاي فشارضعيف فيدر مسيريابي -3-3-19-4

 کننوده  تغذيوه  هواي توزيوع  پسوت  دقيوق  تعيوين  دنبال به سبا، افزار نرم در هاي فشارضعيف فيدر مسيريابي محاسباتي واحد

هوا   فيودر  اين براي مناس  يهاد بهينه انتخاب نيز و جغرافيايي محدوديت گرفتن درنظر با نواحي کوچک هاي فشارضعيف فيدر

هاي  فيدر ها مسير آن کمک به و شده مشخص شد، خواهند کشيده آن در هاي فشارضعيف فيدر که معبرهايي منظور بدين .است

 .شودمي ها مشخص آن هادي نوع و فشارضعيف

 هاي فشار ضعيف: فيدر مسيريابي محاسباتي هاي واحد قابليت

 توزيع پست پوشش تحت عيفض هاي فشار فيدر عبور مسير تعيين  

 مجاور هاي توزيع پست پوشش تحت حوزه درنظرگرفتن با مسيريابي انجام 

 هاي فشارضعيف فيدر براي هادي بهينه انتخاب  

 فشارضعيف فيدر هر احداث هزينه تعيين  

 هواي   محودوديت  گورفتن  نظور  در بوا  کوچوک  نوواحي  ضعيف هاي فشار فيدر کننده تغذيه هاي توزيع  پست دقيق تعيين

 ولتاژ افت و جغرافيايي

 

 مانور -3-3-19-5

 هاي فشارمتوسط فيدر براي هاي مانور مسير تعيين فشارمتوسط، هاي شعاعي شبكه در توزيع شبكه طراحي از مرحله آخرين

هواي   شوود. فيودر   اجورا  هواي فشارمتوسوط   هواي فيودر   مسير تعيين از پس تواندمي سبا افزار نرم در مانور واحد محاسباتي .است
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 ورودي عنووان  بوه  توانندمي نشدند، انتخاب مسير عنوان به هاي فشارمتوسط فيدر محاسباتي مسيريابي واحد در که اديپيشنه

 تعيين بسته معموال و باز هاي معموال سكسيونر محل همچنين و هاي بهينه مانور ها مسير آن بين از و شود گرفته نظر در برنامه

 .گردد

 ر:مانو محاسباتي هاي واحد قابليت

 شرط  برقراري ها جهت بار همه براي جايگزين تغذيه مسير تعيين (N-1) امكان( صورت )در شبكه در اطمينان قابليت 

 برنامه اجراي در هاي موجود مانور گرفتن نظر در 

 جداگانه صورت به هاي مهم انشعاب براي مانور تعيين 

 ايران فشارمتوسط هاي شبكه ساختار با مطابق مانور اجراي تجربي قوانين اعمال 

 شده تعيين هاي مانور مسير کامل اجراي براي سرمايه محدوديت صورت در هاي بهينه مانور تعيين 

 مانور تعيين و اطمينان قابليت محاسبات ها براي بار )اهميت( خاموشي ارزش از استفاده 

 جايگزين تغذيه مسير ايجاد براي باز هاي معموال سكسيونر محل تعيين 

 شبكه از خطاديده بخش نمودن ايزوله براي بسته هاي معموال سكسيونر محل تعيين 

 بسته هاي معموال سكسيونر جايابي محاسبات در خطي بار جاي اي به نقطه بار گرفتن نظر در 

 هاي توزيع  كابل هوايي و خطوط ثوابت محاسبه -3-3-19-6

 نيوز  و فيزيكوي  لحواظ  بوه  کوه  هستند هاي توزيع  شبكه تجهيزات مهمترين از هاي توزيع  کابل همچنين و هوايي خطوط

 ثوابوت  بوه  توزيع، شبكه نامتقارن پخش بار محاسبات اجراي براي .دارند انتقال شبكه هاي با خطوط هاي عمد تفاوت الكتريكي

 هوا را  آن سبا، افزار نرم هاي توزيع  کابل و هوايي خطوط ثوابت محاسباتي محاسبه واحد که است نياز هاي شبكه کابل و خطوط

 .کندمي محاسبه مختلف ظاهري مشخصات ها وآرايش با خطوط براي

 هاي توزيع:   و کابل هوايي خطوط ثوابت محاسباتي هاي واحد قابليت

 ثوابت محاسبه جهت کارسون روش از استفاده  

 کابل و هوايي خط هاي هادي، ل مد براي جداگانه هاي اطالعاتي بانک وجود 

 روشنايي( و نول )شامل هادي 5 حداکثر حضور با مداره تک هوايي خطوط سازي مدل 
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 کابل 5 تا 3 حضور هاي با هاي لول کابل يا موازي هاي جداگانه کابل سازي مدل 

 هاکابل و هوايي خطوط معادل ادميتانس و معادل ام دانس ادميتانس، هاي ام دانس، ماتريس محاسبه 

 هاکابل و هوايي خطوط سادميتان و ام دانس منفي و صفر هاي مثبت، مؤلفه محاسبه 

 شعاعي متقارن بار پخش -3-3-19-7

 بور  هاي مبتني  الگوريتم و پيشرو-پسرو روش بر هاي مبتني الگوريتم ميان از سبا، افزار نرم خا  متقارن بار پخش الگوريتم

 .است شده برگزيده هاي توزيع شبكه متقارن بار پخش براي منتخ  الگوريتم به عنوان ام دانس ماتريس

 متقارن: شعاعي بار پخش محاسباتي هاي واحد قابليت

 پيشرو-پسرو روش از استفاده 

 هاي متعادل بار و متقارن خطوط با متوسط فشار شبكه تحليل 

 مانور با جداگانه توزيع هاي فوق پست توسط شده تغذيه فشارمتوسط فيدر چند تحليل امكان 

 خطيتک مدياگرا ها در آن کردن مشخص و شبكه در هاي مجزا فيدر تعيين 

 تغذيه سو دو از شبكه بار پخش -3-3-19-8

 و شوبكه  اطمينوان  قابليوت  بوردن  بواال  براي موارد بعضي در ولي باشد،مي شعاعي معمول طور به هاي توزيع شبكه ساختار

 بوراي  اسلک يشينه دو ها از شبكه اين در .شود استفاده تغذيه سو دو ازي  شبكه از است ممكن هاي مهم، بار قطع از جلوگيري

هواي   شوبكه  ها يعنوي  شبكه گونهاين در متقارن بار پخش اجراي منظور به واحد محاسباتي اين شود.مي استفاده شبكهي  تغذيه

 .است شده تهيه پيشرو-پسرو روش به دوسوتغذيه از توزيع

 قابليوت  افوزار  نورم  ناي چنين دهد. هم انجام را بار پخش تواندمي نيز شبكه در هاي ضعيف مش وجود درصورت افزار نرم اين

 .باشدمي دارا را ولتاژ هاي کنترل سازي شينه مدل و تعريف

 تغذيه: سو دو از بار پخش محاسباتي هاي واحد قابليت

 پيشرو-پسرو روش از استفاده 

 هاي متعادل بار و متقارن خطوط با متوسط فشار شبكه تحليل  

 ضعيف مش متوسط فشار شبكه تحليل  
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 پراکنده توليد منابع و ولتاژ ترلهاي کن شينه مدلسازي  

 ثابت ام دانس و ثابت جريان ثابت، هاي توان بار مدلسازي  

 ها  شينه زاويه و ولتاژ نظير هاي شبكه هاي شينه پارامتر محاسبه 

 خطوط از عبوري جريان و راکتيو و اکتيو توان نظير شبكه هاي خطوط پارامتر محاسبه 

 نامتقارن شعاعي بار پخش -3-3-19-9

 خصوصيات ها و ويژگي از باشد.مي متقارن هاي توزيع شبكه مانند نامتقارن، هاي توزيع شبكه در بار پخش تحليل يکل اصول

 شوبكه  سوطح  در هواي تكفواز   بوار  موجود، شبكه در تعادل عدم ايجاد اصلي عامل . گرددمي استفاده اينجا نيز در شعاعي شبكه

 سيم بارها، تغذيه براي سيم سه کنار در گرددمي موج  فازها، جريان کردن عادلبر نامت عالوه مسئله اين .باشندمي فشارضعيف

 ضعيف هاي فشار شبكه در نول چهارم سيم وجود بر عالوه گردد. فاز، تعبيه جريان بازگشت براي نول سيم عنوان به نيز چهارمي

 تغذيوه  cو  a ،bفاز  سه از يک هر از تواندمي سيم که اين است موجود روشنايي سيم عنوان به نيز پنجمي سيم معموال توزيع،

 .است شده مدل محاسباتي واحد اين در شده ذکر موارد همه شود که

 نامتقارن: شعاعي بار پخش محاسباتي هاي واحد قابليت

 پيشرو-پسرو روش از استفاده 

 ها  بار تعادل عدم و خطوط تقارن عدم گرفتن نظر در 

 شبكه هاي مختلف بخش درها  فاز تعداد برابري عدم امكان  

 اطالعاتي بانک در هاي موجود کابل و هوايي خطوط هاي مختلف تيپ از استفاده امكان 

 فازها از هريک طريق از آن تغذيه و شبكه در روشنايي سيم گرفتن نظر در 

 کننده زمين ام دانس و نول سيم گرفتن نظر در  

 ترانسفورماتور بندي سيم نوع نمودن لحاظ  

 خطي تک دياگرام ها در آن کردن مشخص و شبكه در هاي مجزا رفيد تعيين 

 هاي مختلف فاز ها براي کابل و خطوط و هاي شبكه هاي شينه پارامتر نمايش 

 توزيع شبكه كوتاه اتصال -3-3-19-10
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 بدون آن در که است شده استفاده جديدي روش از هاي شعاعي شبكه در کوتاه اتصال جريان محاسبه براي سبا افزار نرم در

 توزيع شبكه کوتاه اتصال واقع در شود.مي محاسبه هاي شبكه گره کوتاه اتصال جريان شبكه، ام دانس محاسبه ماتريس به نياز

 اتصوال  محاسباتي واحد شود. انجام دارد، حلقوي ساختار که انتقال شبكه با متفاوت صورت تواند بهمي دارد، شعاعي ساختار که

 محاسبه توزيع هاي شعاعي شبكه براي خطا هاي مختلف  حالت در را هاي اتصال کوتاه  جريان سبا، افزار نرم توزيع شبكه کوتاه

 .کندمي

 توزيع: شبكه کوتاه اتصال محاسباتي هاي واحد قابليت

 تكفاز کوتاه اتصال سازي مدل  

 فاز دو کوتاه اتصال سازي مدل  

 زمين به فاز دو کوتاه اتصال سازي مدل  

 فازسه تاهکو اتصال سازي مدل  

 کوتاه اتصال تحليل از پيش بار پخش تحليل انجام با کوتاه هاي اتصال جريان فاز زاويه دقيق تنظيم 

 خطا ام دانس کردن لحاظ  

 به راکتانس( مقاومت نسبت و کوتاه اتصال باالدستي )سطح شبكه مدلسازي 

 خطي تک دياگرام ها در آن کردن مشخص و شبكه در هاي مجزا فيدر تعيين 

 توزيع شبكه فاظتح -3-3-19-11

 .دهود موي  پوشش را شبكه هاي فشارضعيف انتهاي فيدر تا شبكه هاي فوق توزيع ترانسفورماتور ثانويه توزيع، شبكه حفاظت

 و کورده  تقسويم  مجوزا  قسومت  دو به را توزيع شبكه حفاظت منطقي طور به سبا افزار نرم توزيع شبكه محاسباتي حفاظت واحد

 اوليوه  توا  توزيوع  هواي فووق   ترانسوفورماتور  ثانويوه  از اول قسمت دهد.مي انجام ورت جداگانهص به قسمت هر براي را حفاظت

هواي   انتهواي فيودر   توا  هواي توزيوع   ترانسوفورماتور  ثانويوه  از قسومت دوم  و فشارمتوسط( ولتاژ هاي توزيع )سطح ترانسفورماتور

 تعيوين  را آن عملكورد  نوع و مناس  ابزار حفاظتي محاسباتي واحد اين .شوندمي شامل را فشارضعيف( ولتاژ فشارضعيف )سطح

 .نمايدمي مشخص نيز ها را آن براي الزم تنظيمات و نموده

 ي توزيع:حفاظت شبكه محاسباتي هاي واحد قابليت
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 ها  ترانسفورماتور تخري  منحني و هجومي جريان گرفتن نظر در 

 هاي   استاندارد با مطابق رله مشخصه منحني گرفتن نظر درIEC  وIEEE 

 زمان - جريان منحني نقاط توسط آن دقيق برازش با هاي نامشخص  رله سازي مدل 

 توزيع( ترانسفورماتور اوليه رله با فيدر فشارمتوسط ابتداي )رله فشارمتوسط بخش در حفاظتي هماهنگي انجام 

 فشارضعيف( فيدر فيوز با توزيع ثانويه ترانسفورماتور فيوز يا )رله فشارضعيف بخش در حفاظتي هماهنگي انجام 

 توزيع اطمينان ارزيابي قابليت -3-3-19-12

 قابليوت  بينوي  پيش و اطمينان قابليت ارزيابي دسته دو بر مشتمل سبا افزار نرم توزيع شبكه اطمينان قابليت محاسباتي واحد

 هاي قابليوت  شاخص و پرداخته سيستم گذشته وضعيت بررسي به توزيع اطمينان قابليت ارزيابي واحد محاسباتي است. اطمينان

 در را کليدزني زمان و مختلف تجهيزات ازاي به تعمير زمان و خرابي نرخ همچنين .آوردبدست مي توزيع شبكه براي را اطمينان

 کند.مي تهيه متفاوت ولتاژ سطوح

 توزيع: اطمينان قابليت ارزيابي محاسباتي هاي واحد قابليت

 ها  فيدر ها و پست يها برا خاموشي و حوادث هاي ثبت فرم ارائه 

 ها  فيدر ها و پست حوادث اطالعاتي بانک ايجاد 

 ها  پست ها و فيدر براي حوادث ثبت زماني محدوده تعيين 

 مختلف ولتاژ سطوح در شبكه تجهيزات اطمينان هاي قابليت شاخص تعيين 

 شوبكه  کول  و توزيوع  فوق پست توزيع، فيدر توزيع، پست سطح در مشترکين به دهيسرويس هاي تداوم شاخص تعيين 

 توزيع

 شده هاي ثبت خروج از گرافيكي و هاي آماري گزارش ارائه 

 توزيع اطمينان قابليت بيني پيش -3-3-19-13

 هواي احتمواالتي   شواخص  توزيع، هاي شبكه مينيمم ست کات از استفاده با توزيع اطمينان قابليت بينيمحاسباتي پيش واحد

 محاسوبه  جهوت  سبا، افزار نرم توزيع اطمينان قابليت بينيپيش بخش .کندمي محاسبهها را  بار ها و فيدر شبكه، اطمينان قابليت

 نقواط  مشوخص کننوده   کوه  افزار نرم از بخش از اين حاصل نتايج از .باشدمي استفاده مورد شبكه اطمينان هاي قابليت شاخص
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 ايون  رفع جهت در هاي موجود اصالح طرح با که نحوي به کرد استفاده شبكه توسعه و طرح در توانمي باشند،مي شبكه ضعف

 .نمود اقدام سيستم اطمينان قابليت افزايش نتيجتا و ضعف نقاط

 توزيع: اطمينان قابليت بيني پيش محاسباتي هاي واحد قابليت

 شبكه خطي تک دياگرام با آن ارتباط ايجاد ها و پست خطي تک دياگرام گرفتن درنظر 

 توزيع شعاعي اطمينان ابلييتق محاسبات در مانور دقيق سازي مدل  

 خاموشيها بيني براي پيش هاي فوق توزيع ترانسفورماتور بارگذاري ضري  نمودن لحاظ 

 تحليل پستها در هم و شعاعي تحليل در ها هم کليد شدگيقفل دقيق سازي مدل 

 يابيجزيره روش بكارگيري با افزار نرم عملكرد تسريع  

 پست خطاي دلسازيم در شعاعي بخش مانور گرفتن درنظر  

 اطمينان قابليت هاي سيستمي شاخص محاسبه  

 هاي فشارمتوسط فيدر از کدام هر براي اطمينان هاي قابليت شاخص محاسبه 

 بار هاي نقاط شاخص محاسبه 

 ها خازن بهينه جايابي -3-3-19-14

 اقتصوادي،  و برداريي بهرهها گرفتن محدوديت درنظر با سبا افزارنرم توزيع شبكه ها در خازن بهينه جايابي محاسباتي واحد

 و محل تعيين براي سبا افزار نرم در موجود الگوريتم .نمايدمي محاسبه را ساز جبران بهينه ظرفيت مقادير هاي توزيع، شبكه براي

 يبورا  برد.مي بهره متقارن بار تحليل پخش الگوريتم از شبكه، بودن شعاعي فرض با و هاي توزيع  شبكه در خازن بهينه ميزان

 خوازني  محودوديت جريوان   شوند: مي تقسيم کلي دسته سه به که دارد وجود هايي محدوديت خازني جريان بهينه مقدار تعيين

 رفته بكار الگوريتم خازن(. نگهداري و نص  )هزينه اقتصادي محدوديت و شينه هر ولتاژ اضافه محدوديت شينه، هر در تزريقي

 .گيردبر مي در را رشدهذک محدوديت سه هر محاسباتي واحد دراين

 ي خازنها:جايابي بهينه اتصال محاسباتي هاي واحد قابليت

 شينه هر در تزريقي خازني جريان محدوديت نمودن لحاظ  

 شينه هر ولتاژ اضافه محدوديت نمودن لحاظ  
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 ها  خازن نگهداري و نص  هزينه نمودن لحاظ 

 شده تلف انرژي و توان هزينه نمودن لحاظ  

 خازني بانک مفيد عمر نمودن لحاظ  

 بهينه اقتصادي طرح به رسيدن بمنظور نياز مورد خازن نامي راکتيو توان تعيين 

3-3-20- OpenDSS [44[ و ]45] 

OpenDss افزار  يک نرمopensource    طراحي شوده توسوطEPRI  باشود کوه بوه     هواي توزيوع موي    ي شوبكه در زمينوه

-هواي هوشومند( موي    )شبكه ابع توليد پراکنده و مدرنيزه کردن شبكههاي توزيع با در نظر گرفتن اتصال من سازي سيستم شبيه

 پردازد.

هاي توزيع همچون پخوش بوار، تحليول     ي زماني( در سيستمي فرکانس و نه حوزههاي حالت ماندگار )حوزه تمامي تحليل

-افزار انجام مي زيع در اين نرمهاي تو ريزي سيستم هاي مورد نياز برنامه هارمونيكي و محاسبات خطا، ديناميک و تمامي تحليل

ها بوه دليول    کند. بسياري از اين نيازهاي جديد مورد نياز در آينده نيز پشتيباني مي افزار از تحليلها، اين نرم گيرد. عالوه بر اين

هاي  ليتهاي توزيع در سراسر جهان ايجاد شده است. بسياري از قاب گيري شرکتهاي برق آمريكا و شكل تجديد ساختار شرکت

 هاي مورد نياز توليدات پراکنده بوده است.  افزار، ناشي از تحليل اين نرم

 گيرند:هاي توزيع فرضيات زير را در نظر مي هاي متداول تحليل سيستم بيشتر برنامه

 طراحي براي شرايط اوج بار 

 دهند.بيشتر به وابستگي مكاني اهميت مي 

 کنند منبع انرژي همواره موجود است.ور ميکنند و تصاز وابستگي زماني صرف نظر مي 

-ي هوشومند موي  هاي شوبكه  وري انرژي و تحليلها، بهرهDGاين موارد منجر به رسيدن به پاسخ اشتباه براي بسياري از 

 هاي توزيع تحليل زماني صورت پذيرد. ريزي سيستمبايست در برنامهبراي رسيدن به پاسخ صحيح مي گردد.

هوا، منوابع   DGنمايد که اينگونوه طراحوي بوراي تحليول     به وابستگي زماني و مكاني تواما توجه مي OpenDSSافزار  نرم

 ( مورد نياز است.PHEVو  EVهاي الكتريكي ) وري انرژي تأثيرات خودرو تجديدپذير، تحليل بهره
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 افزار عبارتند از: هاي اين نرم قابليت

 سازي ولتاژ نقطه خنثي به زمين شبيه 

  گذاري نامتعادلناشي از بارارزيابي تلفات 

 هاي  ايجاد مدلDG هاي شعاعي نمونه  براي فيدرIEEE 

 هاي فرکانس باال و ميان هارمونيكها هاي هارمونيک در نظر گرفتن تداخل 

 هاي ترانسفورماتور هاي رير معمول بانک هاي گردشي در پيكربندي در نظر گرفتن تلفات، ام دانس و جريان 

 رانسفورماتورتحليل پاسخ فرکانسي ت 

 هاي کنترل اتوماسيون توزيع ارزيابي الگوريتم 

 گرم کن بر فليكر و ترانسفورماتور توزيعتأثير آب 

 سازي جمع کننده مزارع باديشبيه 

 تأثير مزارع بادي بر انتقال محلي 

  تأثير توليد نيروگاه بادي و سايرDG هاي ولتاژ کننده هاي سوئيچ شونده و تنظيم ها بر خازن 

 يط خطاي هادي باز با تنوعي از اتصاالت تک فاز و سه فاز ترانسفورماتورشرا 

3-3-21- GridLAB-D [46[ و ]47] 

-موي  (2DOE)ي دپارتمان انرژي آمريكا تحت بودجه PNNL1طراحي شده در opensource افزار  افزار، يک نرم اين نرم

 باشد و قادر به انجام اعمال زير است:

 توان راکتيو، هماهنگي تجهيزات، تجديد پيكربندي فيدرها، -سازي ولتاژ: شامل بهينهارزيابي و طراحي اتوماسيون توزيع

 قابليت اطمينان، تشخيص و آشكارسازي خطا و بازيابي شبكه 

                                                 

1
 Pacific Northwest National Laboratory 

2 Department Of Energy 
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 ي اضوطراري بوا هودف ارائوه     1هاي کاهش سايي و جا به جايي اوج و برنامههاي پيک مديريت اوج بار: بسياري از برنامه

سازي رفتار مصرف کننده، به منظور درك بهتر و  افزار، امكان مدل اند. اين نرم ، با شكست مواجه شدهمزاياي مورد انتظار

هواي مبوادالتي،    هاي پيشرفته همچوون کنتورل   هاي گوناگون پيک سايي شامل مكانيزم کاربهينه کردن تداخل بين راه

است. همچنوين، امكوان ارزيوابي توأثير شواخص       را فراهم کرده 2هاي توزيع شده ارسال فرمان کنترل متمرکز و راه حل

-پذير ميهاي دقيقتري از منابع موجود امكان بينيسايي وجود دارد و پيشکننده بر موجوديت منابع پيکرضايت مصرف

 باشد.

 سازي: ورود منابع انرژي پراکنده، تكنولوژيتوليدات پراکنده و ذخيره ( هاي ترکي  برق و گرماCHP)3ي هوا  سواز ، ذخيره

هوا و موديران امكوان     ريزافزار به برنامهآورد. اين نرم هاي الزم هم فرصت و هم چالش به وجود مي توزيع شده و کنترل

گذاري در بخوش  ها و سرمايه ي زيرساختهاي توسعه گذاريي بين سرمايهارزيابي بهتر نسبت هزينه به سود و مصالحه

ي خريد در قتصادي منابع توليد پراکنده )به عنوان مثال افزايش االستيسيتهمنابع تجديدپذير را با شموليت ساير مزاياي ا

هواي عموده    هاي قابليت اطمينان و فرصت فروش محصوالت خدمات جانبي در بوازار  بازار عمده فروشي، بهبود شاخص

 آورد. فروشي( فراهم مي

 مقرون به صورفه و بوراي مشوترکين جوذاب     هاي برق  ي ساختارهايي از نرخ که براي شرکت تحليل چگونگي نرخ: ارائه

هواي گونواگون بوراي فوروش انورژي،       ي نورخ باشد، همواره يک امر چالش بر انگيز بوده است. از سويي ديگر، با ارائوه 

هاي  دهيافزار، امكان بررسي نرخ رسند. در اين نرمي تقاضا مي هاي برق به درکي روشن از چگونگي االستيسيته شرکت

 ثابت، نرخ تقاضا، نرخ زمان از روز و زمان حقيقي وجود دارد. مختلف شامل نرخ

 كيفيت توان 

-ها بررسي ميهاي آنهاي قدرت معرفي شده و ويژگيي کيفيت توان سيستمافزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.
                                                 

1 Curtailment 
2 Distributed 
3 Combined Heating and Power 
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3-4-1- Power Quality ETAP [48] 

هايشوان   باشد که در ادامه ويژگي افزار آناليز فرکانسي مي ي و نرمافزار پخش بار هارمونيك افزار شامل دو بخش نرماين نرم

 گيرد.مورد بررسي قرار مي

3-4-1-1- Harmonic Load Flow Analysis  

و فيلترهاي  سازي کرده، مسائل هارمونيكي را مشخص کرده توان منابع جريان ولتاژ هارمونيكي را شبيه افزار ميبا اين نرم

 اند از: افزار عبارت هاي نرم هاي کليدي و قابليتنياز شبكه طراحي کرد. ويژگي هارمونيكي مختلفي را بسته به

  سازگاري با استانداردIEEE 519 

 ( ارزيابي اعوجاج ولتاژ و جريانTHD & IHD ) 

 ضراي  تأثير هارمونيک( هاي سيستم قدرت در خطوط تلفنيTIF & I*T) 

  هشدار خودکار در زمان نقض قيود هارمونيكي 

 ي منابع هارمونيكي نهکتابخا 

 سازي ورودي و خروجي  مدلUPS AC  

 ي هارمونيكي قابل توسعه توسط کاربر کتابخانه 

 سازي منابع جريان ولتاژ هارمونيكي  مدل 

 در نظر گرفتن اندازه و فاز منابع هارمونيكي 
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 امين هارمونيک  73سازي تا  مدل 

 هاي متغير با دما مقاومت 

  با فرکانس هارمونيكيتطبيق خودکار ام دانس تجهيز 

 در نظر گرفتن ترانسفورماتورهاي انتقال فاز 

 افزار از انواع فيلترها شده در نرم هاي از قبل ساخته مدل 

 ي زمان  ها در حوزه رسم شكل موج 

 خطي گرافيكي از نتايج هارمونيكي نمايش تک 

 افزار  خطي براي استفاده در نرم يت استخراج دياگرام تکقابلCAD 

 افزار  ها براي استفاده در نرم تخراج گزارشقابليت اسWORD 

3-4-1-2- Frequency Scan Analysis 

افوزار ابوزاري بوراي     هاي هارمونيكي شرايط رزونانس در سيستم قدرت است. ايون نورم  ها در رابطه با بحث يكي از نگراني

شده توسط کاربر محاسبه  فرکانسي تعيينها را در رنج بررسي مسائل رزونانسي سيستم است. اين ابزار اندازه و فاز ام دانس باس

ي تنظيم پارامترهاي افزار به کاربران اجازه تشخيص است. اين نرم قابل کند. لذا تمامي شرايط رزونانسي و فرکانس رزونانس مي

توانود از   شوود کوه موي    افزار رنج فرکانسي توسط کاربر تعريف موي اين نرم در دهد. فيلترها و آزمودن نتايج به دست آمده را مي

انود   افزار عبارتهاي اين نرم هاي کليدي و قابليتخواهد باال رود. ويژگي شده و تا هر مقداري که کاربر مي  فرکانس پايه شروع

 از:

 سازي وابستگي فرکانسي ام دانس ماشين گردان مدل 

 هاي ترانسفورماتور، کابل و خطوط سازي وابستگي فرکانسي ام دانس مدل 
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 ي فرکانسي قابل تعريف توسط کاربرهاها و رنج گام 

  ها ي ترانسفورماتورها و ماشينبنديمسدر نظر گرفتن اتصاالت و 

 ها ي رزونانس گزارش فرکانس و اندازه 

3-4-2- DIgSILENT Harmonic Analysis [49] 

باشود.   آل ميههاي صنعتي براي طراحي فيلترهاي ايد آناليز هارمونيكي براي کاربردهاي مربوط به انتقال، توزيع و در شبكه

 گيرند.افزار دو بخش آناليزي دارد که در ادامه مورد بررسي قرار مي ها در سيستم قدرت، نرمبراي آناليز تأثير هارمونيک

3-4-2-1- Harmonic Load Flow Analysis  

شوده و مشخصوات     پخش بار هارمونيكي شامل محاسبات هارمونيكي ولتاژ و جريان بر مبناي منابع هوارمونيكي تعريوف  

تواننود   کننده و اينورترها کار کنند. منابع هارمونيكي ولتاژ ميتوانند با انواع بارها، يكسو شبكه است. منابع هارمونيكي جريان مي

 با استفاده از منابع ولتاژ متناوب مدل گردند. 

نوابع هوارمونيكي و   هواي م کند. به خاطر نموايش صوحيح فواز    هاي هارمونيكي پشتيباني مي افزار از انواع مشخصه اين نرم

ي شش پالس به درستي مدل گرديده است. اين بخوش از   هاي هارمونيكي تزريقي توسط يكسو کننده هاي شبكه، جريان المان

شوده   ها و ولتاژها، با توجوه بوه اسوتانداردهاي تعريوف     هاي هارمونيكي متقارن و نامتقارن را براي جريان افزار تمامي انديسنرم

 کند. يمحاسبه م IEEEتوسط 

 افزار به شرح زير است: هاي قابل محاسبه توسط اين نرمانديس

 HD  وTHD 

 IT 

  تلفات هارمونيكي 

 ها توان اکتيو و راکتيو در تمام فرکانس 

  مقاديرRMS 
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 هاي نامتعادلي عامل 

 توان راکتيو و اکتيو کل 

  ضراي  جابجايي و توان 

3-4-2-2- Frequency Scan Analysis 

 اند از: هاي اين بخش عبارت دهد. ويژگي ي فرکانس انجام مي ا در حوزهاين بخش يک آناليز پيوسته ر

 سازي  ها در يک شبيه ي همزمان تمامي ام دانسمحاسبه 

 فرکانسي تنها با مدل توالي مثبت )سريع( يا با مدل کامل سه فاز شبكه  انجام اسكن 

 هاي خودي و مشترك در شبكه ي ام دانس محاسبه 

 ش ولتاژهاي افزاي محاسبه عامل 

 هاي بد، نايكوئيست و يا فاز/اندازه هاي ام دانس در قال  رسم منحني 

 افزار به شرح زير است:سازي شبكه در اين نرم ي مدل نحوه

 شوده   هوا در نظور گرفتوه    اثر پوستي با توجه به مشخصات فرکانسي در مقاومت خطوط يا ترانسفورماتورها و اندوکتانس

 است.

 ي تقريبي ها صورت بخش خطوط يا بهPI اند. صورت گسترده مدل گرديده و يا به 

 يعني مقادير حقيقي سلف، مقاوموت و خوازن. البتوه فيلترهوا را      توانند با پارامترهاي طراحي مشخص گردند؛ فيلترها مي

 توان با توان راکتيو نامي، فرکانس رزونانس و عامل کيفيت نيز مشخص کرد. مي

3-4-3- NEPLAN Harmonic Analysis [50] 
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ها  براي دو بخش انتقال و توزيع سيستم قدرت طراحي گرديده است و داراي ويژگي NEPLANافزار  ليز هارمونيكي نرمآنا

 هاي کلي زير است:و مشخصه

 هاي  سيستمAC سه، دو و تک فازه 

 ريزي سيستمبرنامه ( هاي کنترل ري ل، تعيين ابعاد جبران سازهاSVCو فيلترهاي هارمونيكي، تعيين ام دان )  س شوبكه

 براي رزونانس زير سنكرون يا طراحي فيلتر

 هاي مشپاسخ فرکانسي شبكه 

  حساسيتU-I  وI-U براي هر فرکانس 

 کارگيري مدل خط با پارامترهاي گسترده به 

 ي ام دانس شبكه و سطح هارمونيكي براي هر فرکانس و هر گره محاسبه 

 ها به فرکانس در نظر گرفتن وابستگي المان 

 منظور تشخيص وقوع رزونانس ي ام دانس بهي فرکانسي در حين محاسبهر طول پلهکنترل خودکا 

 ي مثبت )متقارن( امكان انجام محاسبات در سيستم مؤلفه 

 ي ام دانس خودي و متقابل با در نظر گرفتن فرکانسمحاسبه 

  پخش بار هارمونيكي(P, Q, I, U) 

 ي فرکانس يا زماني نتايج در حوزهارائه 

 شده هاي از پيش تعيين ها و المانها و در تمامي گره جريان و ولتاژ هارمونيكي در تمامي فرکانس يمحاسبه 

 هاي هارمونيكي با در نظر گرفتن ولتاژ و جريان پايه از نتايج پخش بار ي مقادير مؤثر ولتاژها و جريانمحاسبه 
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 ي ضري  کل هارمونيكي ولتاژ مطابق با استاندارد محاسبهDIN/IEC  ضري  اعوجاج مطابق با استاندارد وIEEE 

 ي پارامترهاي تلفن محاسبه(TIF, IT, KVT)   يا ضرايk 

 شده در استانداردها شده با حدود تعيين ي سطوح هارمونيكي محاسبهمقايسه 

 اي و هر المانيو ولتاژهاي کنترل ري ل در هر فرکانسي،گره  خروجي جريان 

 سي و جبري طبق استاندارد محاسبات هارمونيكي جمع برداري، هندIEC 1000-2-6 

 خطي ورود مستقيم منابع هارمونيكي )منابع ولتاژ و جريان( در دياگرام تک 

 ها،  امكان اتصال مستقيم منابع هارمونيكي به بارها يا هر المان الكترونيک قدرت مانند مبدلSVC ،PWM و ريره 

 ولتاژ يا جريان( در هر هارمونيکي تعداد نامحدودي از منابع هارمونيكي امكان محاسبه( 

 هاي ناشي از اثرات اشباع1هارمونيکطور مثال ميان ها بهامكان در نظر گرفتن تمام هارمونيک 

3-4-4- CYMEHARMO [51] 

افزار براي دو بخش انتقال و توزيع سيستم قدرت طراحي گرديده است و قابليت انجوام آناليزهواي مختلفوي را در     اين نرم

گيرد که شامل اسكن فرکانسوي، محاسوبات    يبرمافزار آناليزهاي متفاوتي را در  ي سيستم قدرت دارد. اين نرمي هارمونيك حوزه

صورت تک فاز و سوه فواز    سازي به شود. در اين برنامه قابليت مدل هاي متعادل و نامتعادل مياعوجاج ولتاژ و جريان در سيستم

هواي مختلوف از    بنودي  ي وابسته به شبكه براي محاسبات هارمونيكي در شوكل هاتواند در شرکت افزار مي وجود دارد و اين نرم

اي جريان و ولتاژ  هاي پايه براي گرفتن فرکانس SYMDISTو  CYMFLOWهاي  شبكه استفاده گردد. اين برنامه از بخش

 :اند ازافزار عبارتهاي محاسباتي اين نرم کند. قابليت يكي استفاده مياعوجاج هارمونو انجام محاسبات 

 آناليز فاز يا توالي 

                                                 

1
 Interharmonic 
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  آناليز پيمايش فرکانسي 

 هارمونيكي ولتاژ  آناليز اعوجاج 

  هارمونيكي جريان آناليز اعوجاج 

 هاي  ي انديس محاسبهTIF  وIT 

 آناليز حساسيت 

 آناليز تنظيم خارج شدن سيستم 

 وارده بر خازن 1آناليز فشار 

 سازي اثر پوستي مدل 

  براي اعوجاج شده توسط کاربر حدود تعريف 

 انتخاب انواع مدل براي بار 

 ها انتخاب انواع مدل براي خطوط و کابل 

 آناليز فشار وارده به خازن -3-4-4-1

اند، به  هايي که در فيلترها استفاده شده ي آن عالوه بهشده در شبكه  هاي توان نص  اين ماژول براي آناليز فشار تمام خازن

 RMSها و ولتاژهاي هارمونيكي هر خازن را به همراه توان راکتيوو، پيوک و    انهاي اين بخش جري شود. گزارش کار گرفته مي

شوده توسوط کواربر مقايسوه      يوا حودود تعريوف    IEEE 18tmشده در اسوتاندارد   گيرد. اين مقادير با حدود تعريف يبرمولتاژ در 

 گردد. گردند. هر خازن موجود در سيستم نيز در صورت نقض يكي از قيود در گزارش مشخص مي مي

                                                 

1
 Stress 
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 ي تجهيزات كتابخانه -3-4-4-2

 اي از تجهيزات زير است: افزار شامل کتابخانه اين نرم

 هاي ايده آل و رير ايده آل مبدل 

 ي قوس مدل کوره 

 هاي فيلتر موازي  مدل 

 هاي سنكرون و القاييهاي موتور مدل 

 هاي هارمونيكي از بارهاي ريرخطي و تجهيزات الكترونيک قدرتي مدل 

  مدارهايRLC شده توسط کاربر يجاد تجهيزات تعريفبراي ا 

 هاي استاتيک بار  مدل 

3-4-5- SABA ،[53كيفيت توان ] واحد 

 باشد:ها زير ميافزار داراي امكانات و ويژگياين نرم

 دارد. وجود هرتز 550 تا 100 از مختلف هارمونيكي هايفرکانس در شبكه و بار ژنراتور، سازي مدل امكان 

 کنترلوي   سيسوتم  ساز شبيه در محيط آن سازي پياده طريق از نيكيهارمو بارهاي سازي مدل امكان(CDF) محاسوبه  و 

  دارد. وجود FFTتحليل  از استفاده با بار هارمونيكي هاي مؤلفه

 کنترلي  سيستم ساز شبيه محيط در يكيالكتر قوس کوره سازي مدل امكان(CDF) بار هارمونيكي هاي مؤلفه محاسبه و 

  دارد. وجود FFTتحليل  از استفاده با

 و محاسوبه  مرتو   هواي زوج صورت به ژنراتور باري بي ولتاژ مشخصه واردکردن با ژنراتور هارمونيكي سازي مدل امكان 

  دارد. وجود FFTتحليل  از استفاده با بار هارمونيكي هاي مؤلفه
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 دارد. وجود مشخص هارمونيک يک تضعيف براي پسيو هارمونيكي فيلتر گرفتن نظر در امكان 

 کنترلي  سيستم ساز شبيه يطمح در آن سازي پياده با اکتيو هارمونيكي فيلتر درنظرگرفتن امكان(CDF) دارد. وجود  

 محول  بهتورين  تعيوين  جهت مختلف هاي هارمونيک در شبكه مختلف هاي شينه تونن ام دانس حساسيت تعيين امكان 

 دارد. فيلتر وجود نص  براي

 و ها شينه ولتاژ شامل اطالعات شوند. اين داده نمايش سبا گرافيكي محيط روي بر ندتوان مي هارمونيكي بار پخش نتايج 

 .باشند مي (THD)کل  اعوجاج هارمونيكي و شينه ولتاژ مؤثر مقدار مشخص، هارمونيک يک در ها جريان شاخه

 د.دار وجود هاهارمونيک شماره برحس  منتخ  هاي شينه تونن ام دانس دامنه منحني ترسيم امكان 

 فايل يا متني فايل صورت به توانند مي هارمونيكي بار پخش نتايج Word در زيور  اطالعوات  صورت، اين شوند. در ارائه 

 شد: خواهند ارائه فايل

 موردمطالعه هارمونيكي هاي فرکانس در ها شينه ولتاژ فاز زاويه و دامنه 

 موج شكل موردمطالعه براي هارمونيكي هاي انسدر فرک شبكه مختلف هاي شاخه از عبوري جريان فاز زاويه و دامنه 

(THD)  

 ها شينه کل ولتاژ هارمونيكي اعوجاج و کلي مؤثر مقدار 

 مورد مطالعه هارمونيكي هاينسفرکا در شبكه هاي شينه تونن ام دانس 

 پايايي 

هوا بررسوي   هاي آنگيهاي قدرت معرفي شده و ويژي قابليت اطمينان سيستمافزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.مي

3-5-1- Reliability Assessment ETAP [52] 
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ورودي  توان با استفاده از پارامترهواي  يمي آن  يلهوس بهابزاري براي تخمين عملكرد سيستم قدرت است که  افزار نرماين 

 هاي کليدي زير است: ويژگيها و افزار داراي قابليتمتنوع، قابليت اطمينان را براي سيستم توزيع محاسبه کرد. اين نرم

 ي قابليت اطمينان سيستم محاسبه 

 هاي قابليت اطمينان مشترك محور يساندي  محاسبه 

 هاي انرژي يساندي  محاسبه 

 آناليز حساسيت 

 مشخصات هر تجهيز  سازي مدل 

  شده توسط کاربر يفتعراجراي تنظيمات 

 هاي قابليت اطمينان يساندي  محاسبه 

  مزمانخطاهاي ه تأثيرارزيابي 

 انتخاب نوع تجهيز براي رسم 

 ارزيابي کيفيت توان 

 بلندمدتيزي ر برنامه 

 هاي مشترك محور از قبيل: يساندي  محاسبه 

 ( 1انديس متوسط نرخ قطعي سيستم
SAIFI) 

                                                 

1
 System Average Interruption Frequency Index 
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  قطعي سيستم زمان مدتانديس متوسط (1SAIDI ) 

  قطعي هر مشترك ) زمان مدتانديس متوسطCAIDI
2) 

 سرويس پذيري  انديس متوسط دسترس ASAI
3 

 پذيري سرويس  نا انديس متوسط دسترس ASUI
4 

  تابع خسارت مشتري CDF
5 

  آناليز حساسيت انديسEENS
6 

  آناليز حساسيت انديسECOST
7  

  هر المان در شاخص  تأثيربررسيEENS  ها آني بند رتبهو 

  هر المان در شاخص  تأثيربررسيECOST  ها آني بند رتبهو 

 ي نرخ  محاسبهIEAR
8 

 ي مربوط به پارامترهاي تجهيزات مختلف ابخانهکت 

 هاي قابليت اطمينان سيستم: يساند 

 ( نرخ خرابي ميانگينλ) 

                                                 

1
 System Average Interruption Duration Index 

2
 Customer Average Interruption Duration Index 

3
 Average Service Availability Index 

4
 Average Service Unavailability Index 

5
 Customer Damage Function 

6
 Expected Energy Not Supplied 

7
 Expected Interruption Cost 

8
 Interrupted Energy Assessment Rate 
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 مدت ( زمان ميانگين قطعيr) 

 مدت ( زمان قطعي ساالنهU) 

3-5-2- DIgSILENT Reliability Analysis [59] 

راي انواع مختلف ارزيابي قابليوت اطمينوان   پيشرفته ب سازي مدلهاي ي استاندارد به همراه تكنيکها روشافزار از اين نرم

 .کند مياستفاده 

هوا  کابلگردند. براي خطوط و  يمزمان تعمير تعريف  ي مدتها دادههاي خرابي با استفاده از فرکانس خرابي ساالنه و مدل

کرده از مقودار   افت يها تحالها موجود است که نمايش ژنراتور برايدقيقي هاي  مدلگردند.  يمبر واحد طول وارد  ها دادهاين 

 –توانند با روش مارکوف و يوا روش موارکوف    يمي بار ها مدلسازد. تمامي  يمرا همراه با خطاهاي مد مشترك ممكن  1نامي

است. اين روش، يک روش بهينوه   2روش شمارش حالت افزار نرمشده در  کاربرده بهاي  يهپامدل گردد. روش محاسباتي  بوليو

توانود بور    يم. محاسبات قابليت اطمينان شبكه کند ميي را براي رنج وسيعي از مسائل قابليت اطمينان توليد است و نتايج دقيق

و يوا قيوود    بوار  اضافه)که قطعي بار را به دليل  ACمحاسبات پخش بار  بر اساسي متصل بودن و يا  سادهاساس يک بررسي 

 گيرد( انجام گيرد. يمولتاژ در نظر 

 شده گرفتهبي در نظر ي خطا و خراها مدل -3-5-2-1

 خرابي خطوط، کابل، ترانسفورماتور، ژنراتور و باس بار 

 يخراب ( هاي مرتبه دومN-2) 

  خطاهاي مد مشترك 

 خرابي کليد حفاظتي 

                                                 

1
 Derated 

2
 State Enumeration 
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  ي(ا لحظههاي قطعي  يساندي  محاسبهبراي )مدل خطاي گذرا 

 ند در محاسبات در نظر گرفته شود. توا يمشده نيز  يزير برنامههاي از قبل  يقطعي خرابي قبلي، هاعالوه بر مدل 

  گردد. سازي مدلتواند بر مبناي ساعتي  يماست. تعمير تجهيزات شبكه  سازي مدلي تعمير تجهيزات نيز قابل ها حالت 

 روش شمارش حاالت -3-5-2-2

 دهد:  انجام مي هاي متغير بار هاي قابليت اطمينان را در طول زمان براي داده هاي زير ارزيابيبا استفاده از روش افزار نرم 

 هاي بار در الگوريتم شمارش حاالت بندي حالت خوشه 

   بررسي تغييرات همبستگي بار براي کاهش تعداد حاالت 

 هاي بار زياد است. هاي تخمين زني خطي براي ارتقاي عملكرد در مواردي که تعداد حالتاستفاده از روش 

 افزارهاي قابليت اطمينان قابل محاسبه در نرم انديس -3-5-2-3

 هاي سيستم، انديس 

 هاي بار، انديس 

 هاي باس بار. انديس 

3-5-3- CYME Reliability Assessment [53] 

شده و مشترك  هاي قابليت اطمينان را براي کل سيستم، نواحي حفاظت افزار در بخش توزيع کاربرد دارد و شاخص اين نرم

تواند  شده مي بيني که مدل پيش هاي گذشته است؛ به دادهو وابسته  1شده بيني افزار داراي دو مدل پيشکند. اين نرم محاسبه مي

هاي توزيع  افزار براي کمک به مهندسان توزيع در ارزيابي قابليت اطمينان شبكههاي گذشته تنظيم گردد. اين نرم بر اساس داده

، SAIFI ،CAIFIبيول  هاي قابليت اطمينان را بوراي کول سيسوتم از ق    اي از انديسطراحي گرديده است. اين برنامه مجموعه

                                                 

1
 Predictive  
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SAIDI ،CAIDI، ASIDI ،ENS ،AENS، MAIFI هاي مربوط به مشترك از قبيل فرکانس قطعوي و ...   به همراه انديس

هاي گذشته تنظيم نمايد. اين قابليوت   شده را بر اساس داده بيني يشپتواند مدل  افزار ميکند.  نرم براي هر مشترك محاسبه مي

توان تمام خطاهاي گذشته را بور   افزار مي چنين با اين نرم خرابي کابل و خطوط هوايي مفيد باشد. همتواند براي تنظيم نرخ  مي

 مبناي تعداد قطعي روي دياگرام نمايش داد.

 اطالعات قابليت اطمينان موردنياز  -3-5-3-1

ش از محاسبات قابليوت  افزار، نياز به واردکردن اطالعات زير پي شده در نرم داده قرار عالوه بر اطالعات تجهيزات مختلف

 اطمينان است:

  نرخ خرابي 

 زمان تعمير 

 زمان کليد زني 

 )احتمال گيرکردن )در وسايل حفاظتي و کليدها 

صوورت   توانود بوه   چنين اين اطالعات موي  هاي گذشته محاسبه و تنظيم گردد. هم تواند بر اساس داده اطالعات قطعي مي

ها )مانند قطوع درختوان( محاسوبات قابليوت      ف تأثير عوامل طبيعي در نرخ خرابيگرافيكي توسط کاربر تغيير داده شود. با تعري

 تواند اين عوامل را نيز در نظر بگيرد. اطمينان مي

 هاي قابليت اطمينان ي انديس محاسبه -3-5-3-2

سيسوتم  هواي بوار و    توانود انوديس   هاي تاريخي موجود مي شده توسط کاربر و يا داده هاي تعريف برنامه با استفاده از داده

صورت خودکار در سطح  ها به ها را نيز در نظر گرفت. انديسبستتوان تنظيمات باز مختلف را محاسبه کند. در اين محاسبات مي

شوده   هواي محاسوبه   تواند بر اسواس هرکودام از انوديس    خطي شبكه مي گردند. دياگرام تک فيدر، ناحيه و مشترك محاسبه مي

ي مختلوف را بواهم    شده است که بتوان نتايج دو مطالعوه   چنين يک حالت در نظر گرفته هم آميزي گردد. عنوان مرجع، رنگ به

 صورت گرافيكي مشاهده کرد. مقايسه و به



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 ايران راهبري شبكه برق
98 

 

 

 1393 آبانويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

 شود اگر هاي چه ميسناريو -3-5-3-3

کند. چرا که ممكن است  هاي مختلف سيستم توزيع فراهم مي ي بااليي از انعطاف را براي آناليز ترکي  افزار درجهاين نرم

 هاي مختلفي بگيرد. ي توزيع در آينده شكل هشبك

3-5-4- Reliability Analysis NEPLAN [60] 

هاي قدرت را داشته و ي انتقال و توزيع سيستمافزار امكان انجام محاسبات مربوط به قابليت اطمينان، در دو حوزهاين نرم

 هاي زير است:ي قابليتدارا

 رابي تجهيزات شبكه ي خزمان و هزينه تعيين فرکانس و ميانگين مدت 

 در نظر گرفتن رفتار خروج )نرخ خرابي و زمان تعمير( تجهيزات شبكه 

 مدت تجهيزات بار کوتاه در نظر گرفتن مدت مجاز اضافه 

 در نظر گرفتن مفاهيم حفاظتي شامل خرابي تجهيزات حفاظتي 

 هاي بار در نظر گرفتن الگوهاي واقعي توليد و منحني 

 انروند تحليل قابليت اطمين -3-5-4-1

 هاي مد مشترك، تريپ دادن اشتباه ، خرابي1هاي تصادفي ي اول: خرابيپيشامدهاي مرتبه 

 هاي بوه وجوود آموده طوي تعميور اجوزاي        هاي تصادفي مستقل تداخل کننده، خرابي ي دوم: خروجيهاي مرتبهپيشامد

 ازحد آن، خطاي زمين چندگانه يشبپشتيبان، خرابي حفاظت و يا عملكرد 

3-5-5- SKM- PTW Reliability Program [54] 

                                                 

1
 Stochastic 
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هواي   کند و داراي برتري هاي مختلفي از سيستم توزيع محاسبه مي هاي قابليت اطمينان را براي طراحي اين برنامه انديس

 زير در محاسبات قابليت اطمينان است:

 ها با قابليت اطمينان باالترطراحي سيستم 

 ها با تشخيص نقاط ضعف سيستم کاهش هزينه 

 هاي وابسته به زمان هاي استاندارد از خطاها و هزينه با استفاده از کتابخانه کاهش زمان اجرا 

 ايهاي کامل و حرفه ي گزارش تهيه 

 هاي مختلف پيش رو ارزيابي سريع گزينه 

 افزار به شرح زير است: هاي اين نرم ويژگي

 توابع هزينه قابل تعريف توسط کاربر براي هر قطعي 

 راي تجهيزات مختلف در سيستمانجام تنظيمات زمان تعمير ب 

 هاي خرابي دائم، گذرا و فعال براي هر ترانسفورماتوردارا بودن نرخ 

 هاي خرابي دائم، گذرا و فعال براي هر کابلدارا بودن نرخ 

 ي قابل تعريف توسط کاربر براي اطالعات قابليت اطمينان تجهيزات مختلف کتابخانه 

 تعويض هاي تعمير يا  ي خودکار گزينه محاسبه 

 هاي قابليت اطمينان در هر باس و براي هر بار گزارش انديس 

 هاي  گزارش انديسIEEE براي تمام تجهيزات حفاظتي 

 هاي مختلف براي در نظر گرفتن يا نگرفتن کليد و فيوزها دارا بودن گزينه 
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 نرخ پيري قابل تعريف توسط کاربر 

 هاي محاسبات قابليت اطمينان شامل  گزارشMTTFرابي، نرخ خ، MTTR ،قطعي ساليانه ،ENNS  وECOST 

3-5-6- SABA[ 53، واحد قابليت اطمينان] 

هاي اين دو بخش در ادامه ارائوه   افزار سبا قابليت آناليز قابليت اطمينان را در دو قسمت انتقال و توزيع دارد که ويژگينرم

 گرديده است.

 قابليت اطمينان انتقال -3-5-6-1

 قابليوت  بيني پيش و اطمينان قابليت ارزيابي دسته دو بر مشتمل سبا افزار نرم تقالان شبكه اطمينان قابليت محاسباتي واحد

 و پوردازد  موي  شوبكه  گذشوته  وضوعيت  بررسوي  بوه  انتقال اطمينان قابليت ارزيابي محاسباتي انتقال است. واحد شبكه اطمينان

 چنوين آورد. هوم  مي به دست مختلف هاي حالت براي را تعمير زمان و خرابي شامل نرخ تجهيزات اطمينان قابليت هاي شاخص

 بوا  اطمينان قابليت بيني پيش محاسباتي کند. واحد مي سيستم محاسبه گذشته از نيز را بار و شبكه اطمينان قابليت هايشاخص

 را شوبكه  اطمينوان  قابليوت  احتمواالتي  هاي ، شاخصکمينه شبكه هايستکات آوردن به دست و حساسيت تحليل از استفاده

 .دهد مي قرار کاربر اختيار در را شبكه کمينه هايستکات همچنين و کند مي بهمحاس

 افزار به شرح زير است: انتقال اين نرم اطمينان قابليت ارزيابي محاسباتي واحد هاي قابليت

 خطوط و ها پست براي ها خاموشي و حوادث ثبت هايفرم ارائه  

 آن از گيريگزارش امكان و خطوط و ها پست حوادث اطالعاتي بانک ايجاد 

 ها پست و خطوط براي حوادث ثبت زماني محدوده تعيين  

 مختلف ولتاژ سطوح در شبكه تجهيزات اطمينان قابليت هاي شاخص تعيين 

 مشترکين به دهي خدمات تداوم هاي شاخص تعيين  

 شده ثبت هاي خروج از گرافيكي و آماري هاي گزارش ارائه  
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 نگهداري و تعميرات ريزي برنامه براي خطوط و ها پست هاي اولويت تعيين 

 و مجوزا  هواي  شبكه حالت در ذکرشده هاي قابليت همه به دستيابي قابليت و يكديگر با مجزا شبكه چندين ادرام امكان 

 شبكه کل

 قابليت اطمينان توزيع -3-5-6-2

 قابليوت  بينيپيش و اطمينان ليتقاب ارزيابي دسته دو بر مشتمل سبا افزار نرم توزيع شبكه اطمينان قابليت محاسباتي واحد

 قابليوت  هاي شاخص و پرداخته سيستم گذشته وضعيت بررسي به توزيع اطمينان قابليت ارزيابي محاسباتي واحداست.  اطمينان

 را کليدزني زمان و مختلف تجهيزات ازاي به تعمير زمان و خرابي نرخ چنينهم آورد. به دست مي توزيع شبكه براي را اطمينان

 شوبكه   هاي کمينهستکات از استفاده با توزيع اطمينان قابليت بيني محاسباتي پيش کند. واحدمي تهيه متفاوت ولتاژ سطوح در

  .کند مي را محاسبه بارها و فيدرها شبكه، اطمينان قابليت احتماالتي هاي شاخص توزيع،

 فزار به شرح زير است:ا توزيع اين نرم اطمينان قابليت ارزيابي محاسباتي واحد هايقابليت

 فيدرها و ها پست براي ها خاموشي و حوادث ثبت هايمفر ارائه  

 فيدرها و هاپست حوادث اطالعاتي بانک ايجاد  

 ها پست و فيدرها براي حوادث ثبت زماني محدوده تعيين 

 مختلف ولتاژ سطوح در شبكه تجهيزات اطمينان قابليت هاي شاخص تعيين 

 شوبكه  کول  و توزيوع  فووق  پست توزيع، فيدر توزيع، پست سطح در مشترکين به دهي خدمات تداوم هاي شاخص تعيين 

 توزيع

 شده ثبت هاي خروج از گرافيكي و آماري هايگزارش ارائه  

 هاي ريزشبكه افزار نرم 

 گردد.ها بررسي مي هاي آن ها معرفي شده و قابليت هاي مربوط به تحليل ريزشبكه افزاردر اين بخش نرم
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3-6-1- ETAP Microgrid [55] 

سازي منابع و تقاضا بوراي يوک سيسوتم انورژي در     بيني، مديريت و بهينهبه منظور پايش، پيش ETAPافزار ريزشبكه  نرم

 باشد:هاي زير مي ي مستر با قابليت کنندهافزار شامل يک کنترل رود. اين نرممقياس کوچک به کار مي

 هاي الكتريكي پيچيده ميک سيستمسازي ديناسازي و بهينهسازي دقيق، شبيه مدل 

 بيني بار و توليدپيش 

 هواي گوازي و بخواري،     سازها، ژنراتور ديزل، توربين بادي، ژنراتورسازي اجزاي ريزشبكه شامل فتوولتائيک، ذخيره مدل

 هاي سوختي و ريره پيل

 بارزدايي سريع، کنترل اتوماتيک توليد و مديريت تقاضا 

تووان  ها را فراهم کرده و در همان پلتفورم موي   سازي ريزشبكه ر ريزشبكه امكان طراحي و مدلي مستکنندهافزار کنترل نرم

تووان بوا اسوتفاده از    ها را انجام داد. همچنين موي  سازي و کنترل ريزشبكهاي شدن، بهينه ه هايي از قبيل تشخيص جزير تحليل

هاي مختلف همچون دفاتر تجاري، مراکز  افزار براي سيستم مسنجي طراحي خود پي برد. اين نراطالعات زمان حقيقي به اعتبار

 هاي روي آب کاربرد دارد. ، مراکز صنعتي، دانشگاهها، سيستم1خريد خارج از شهر

آورد. در مقايسه با قيمت ميانگين آن پايين مي (COE)3را با کاهش هزينه برق (TCP)2 افزار، هزينه کلي مالكيت  اين نرم

-و هزينه 5داري هاي بهره برداري و تعمير و نگه ، هزينه 4گذاري هاي اوليه و سرمايه گذاري مستقيم هزينهثيراين کار از طريق تأ

 پذيرد.هاي سوخت صورت مي 

هاي موارد زير و حذف نياز به سوخت افوزار بيشوتر طوي مراحول طراحوي        سازي هاي اوليه و سرمايه گذاري با بهينه هزينه

 يابد:کاهش مي

 زي توان و گرماسابهينه 

                                                 

1
 Retail parks 

2
 Total Cost Of Ownership 

3
 Cost Of Electricity 

4
 Capital & investment 

5
 Operations & maintenance 
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 سازي و کنترل ولتاژ/توان راکتيوبهينه 

 تخمين حالت و تخصيص بار 

ها در حالت تعادل قرار  داري با حصول اطمينان از اينكه عرضه و تقاضا در تمامي زمان برداري و تعمير و نگههاي بهره هزينه

 شود:افزار انجام مي. اعمال زير در اين نرمشوددارد، با قيمت برقي که مشترك مشتاق به پرداخت آن است، محاسبه مي

 جايي بار تحت  به مديريت تقاضا، پيک سايي، جاTOU 

 هاي ضروري و رير ضروري ي بار بارزدايي سريع و بهينه 

 سازي زمان حقيقيشبيه 

اطمينوان از   هوا و حصوول   سواز  کارگيري منابع توليد پراکنده رايگان همچون فتوولتائيوک و ذخيوره   هاي سوخت با به هزينه

از ديد الكتريكي و گرمايي نيز بوه کواهش    1سازي توليد و توزيعشود. بهينهپايداري و قابليت اطمينان سيستم قدرت حداقل مي

 کند.هاي سوخت کمک مي هزينه

3-6-2- HOMER [56] 

HOMER سوازي  بيهافوزار بوا شو    ها )در حالت جدا يا متصل به شوبكه( اسوت. ايون نورم     افزاري براي طراحي ريزشبكه نرم

ريزي انرژي را  ي پيش روي برنامه هاي پيچيده هايي که داراي ترکيبي از منابع انرژي سنتي و تجديدپذير هستند، گزينه سيستم

ي وسيعي سنجي اقتصادي و فني گستره افزار، امكان ارزيابي امكان سازي و حساسيت اين نرمهاي بهينه کند. الگوريتمساده مي

 کند.هاي تكنولوژي و موجوديت منابع انرژي را فراهم مي ري و در نظر گرفتن تغييرات هزينههاي فناو از گزينه

 افزار عبارتند از:هاي اين نرم ويژگي

 هاي ترکيبي برق و  سازي منابع متغير همچون توان بادي و خورشيدي و سيستم که براي مدل 2سازي خوشه ايامكان شبيه

 ضروري است.گرما که بار حرارتي متغير است، 

                                                 

1
 Dispatch 

2
 Chronological 
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 افزار اثر احتمالي عوامل داراي عدم قطعيت همچون قيمت سوخت يا سرعت باد در طول زمان را  آناليز حساسيت در اين نرم

 گيرد.در نظر مي

 آبوي، بيومواس، ژنراتوور )ديوزل، گازوئيول،...(،      افزار شامل فتوولتائيک، توربين بوادي، بورق  منابع توان مدل شده در اين نرم

هواي   افزار شامل چرح گردان، باتري، هيدورژن بوده و بارهاي مدل شده در اين نرم سازين و پيل سوختي، ذخيرهميكروتورب

 شوند.داراي پروفيل تغييرات فصلي، قابل تعويق )پمپ آب، يخچال(، گرمايي )گرم کننده، خشک کننده( در نظر گرفته مي

3-6-3- HYBRID2 [57] 

هاي زماني براي بارها، سورعت بواد، توابش     زماني/احتماالتي که از اطالعات سريهاي  افزار مدل کام يوتري سري اين نرم

-خورشيد، دما و سيستم قدرت طراحي شده يا انتخاب شده توسط کاربر به منظور پيش بيني رفتار سيستم ترکيبي استفاده موي 

مودت  افزار نوسوانات کوتواه  شود. اين نرمميها لحاظ  بينيکند. تغييرات ايجاد شده در سرعت باد و بار در هر پله زماني در پيش

هاي ترکيبي شامل سه نووع بوار    گيرد. سيستمشود را در نظر نميهاي اجزا ايجاد مي سيستم که توسط ديناميک سيستم يا گذرا

دوات تبوديل  ساز باتري و چهوار نووع ا   هاي ديزل، ذخيره ها، ژنراتور الكتريكي، چندين توربين بادي از انواع مختلف، فتوولتائيک

توان هاي کنترلي مختلفي را مي کردن است. استراتژي يا هر دو قابل مدل AC ،DCشود. سيستم به صورت توان را شامل مي

شود. يک ها مي هاي بين ديزل و باتري سازي نمود که شامل توزيع دقيق ديزل و همچنين تداخل افزار پيادهبا استفاده از اين نرم

هاي اقتصادي و عملكردي  نيز وجود دارد که ارزش اقتصادي پروژه را با در نظر گرفتن تعداد زيادي پارامتر ابزار تحليل اقتصادي

هواي   هاي زمواني اسوت اموا از روش    هاي سري افزار مبني بر دادههاي زماني و احتماالتي در اين نرم کند. مدل سريتعيين مي

بينوي  شوود. ايون موضووع موجو  پويش     بادي و خورشيدي اسوتفاده موي   هاي در توان ي تغييرات بين پلآماري براي محاسبه

 گردد.تري از عملكرد ديزل و توزيع مي دقيق

3-6-4- PV-SPS  [58] 

ديزل مبتني بر صفحات اکسل اسوت.  -ي فتوولتائيکهاي جدا از شبكه ي تعيين ابعاد براي سيستمافزار، يک برنامه اين نرم

افزار، به سوطح معينوي از دانوش    دهد. اين نرمهاي صنعت استراليايي انجام مي اندارداين برنامه، محاسبات خود را بر اساس است

افزار، تمايز قائل شدن بين تابسوتان و   هاي خا  اين نرم ها و اجزاي سيستم نياز دارد. يكي از ويژگي اوليه براي مشخصات بار
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هوا بايود وارد شووند. عوالوه بور ايون، عوامول         آنها )هريک براي يک فصل( اطالعوات   زمستان است که براي دو گروه از بار

اند. خروجوي   هاي تابش و دما براي چهار مكان در استراليا مشخص شده هاي فصلي همراه با داده هاي براي هر ماه از بار منطق

ها، همچنين اهبر اساس مقادير تابش ميانگين در بهترين و بدترين م PVاين برنامه، از يک سو، سه سايز مختلف براي ژنراتور 

ي باشود. اگرچوه اليوه   مقادير ميانگين ساالنه و از سويي ديگر، سايز ژنراتور ديزل متناظر با حالت انتخابي عملكرد سيستم موي 

ي مصرف انرژي ماهيانه و توليد توان، يک ديود  دهندهاطالعات ورودي همواره از لحاظ وضوح بهينه نيست، دو نمودار نمايش

 دهد.م طي سال به دست ميکلي از عملكرد سيست

3-6-5- ViPOR [59] 

ايجواد شوده    NRELها است کوه توسوط    رساني به روستاهاي برق سازي براي طراحي سيستمافزار، يک ابزار بهينه اين نرم

 رساني ايزوله )به عنوان مثال،هاي برق ي سيستمبايست به وسيلهها مي گيرد که کداميک از خانهافزار تصميم مياست. اين نرم

 بايست در ريزشبكه گنجانده شوند.هاي خورشيدي( و کداميک مي هاي داراي سيستم خانه

-ي توزيع )به عنوان مثال، تعيين طول و قطر کابل(، الزم است که هزينهها و طراحي مناس  شبكه به منظور تحليل هزينه

ي خورشويدي   متمرکز و يک سيستم خانه PVستم ي يک سيهاي نسبي ژنراتور و انرژي الكتريكي به وسيله هاي کابل، هزينه 

افزار، به يک توصيف جغرافيايي از نوع زمين منطقه شامل نقاط بوار،   ي جغرافياي محلي دانسته شود. اين نرمهايي دربارهو داده

هاي  يايي از يک پايگاه دادهافزار، امكان وارد کردن اطالعات جغراف ها و ... نياز دارد. در اين نرم ها، مغازهها، مدرسههمچون خانه

GIS ،GPS هاي برق توليدي  ي هزينهوجود دارد. براي محاسبهPVافزار  ، امكان استفاده از نرم HOMER ي به جهت تهيوه

 وجود دارد. ViPORافزار  هاي نرم ورودي

ViPOR هواي   بكهي خورشيدي و ريزشو هاي خانه ي ارزيابي مصالحه بين سيستمتنها ابزار موجود در زمينهPV   متمرکوز

هواي ايون    گردد. يكي از محدوديتها مفيد واقع مي هاي برق رساني به روستا براي طراحي سيستمViPOR افزار  باشد. نرممي

 ي توزيع است.افزار، در نظر نگرفتن تلفات توان شبكه نرم
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 مديريت دارايي 

هوا بررسوي   هاي آنهاي قدرت معرفي شده و ويژگيي مديريت دارايي سيستمافزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.مي

3-7-1- NEPLAN Asset Management [60] 

 تواند در برنامه خود، تجهيزات زير را در نظر بگيرد: مي NEPLANافزار  نرم

 هاي فشارقوي پست AIS 

 هاي فشارقوي  پستGIS 

 خطوط هوايي فشارقوي و فشار متوسط 

 هاي فشار متوسط پست 

 متوسط هاي فشار کابل 

و ريوره.   Oracle, MS-Access, SQL Serverتوانند در هر قال  داده ذخيوره شووند. مثول:     ها مي دادهافزار  در اين نرم

تواند معيار ارزيابي را تغيير دهد يا اضافه کند. با ايون   آسان است. کاربر مي SAPموجود مانند  ERPهاي  اتصال آن به سيستم

هاي مختلفي جهت بررسوي بهينوه شورايط يوک قطعوه ارائوه        شرايط هر قطعه وجود دارد و نقشه افزار امكان ارزيابي سريع نرم

کارگيري هر يک از راهبُردهاي  هاي به شده است که در آن هزينه افزار فراهم  گردد. امكان ارزيابي مديريت بودجه در اين نرم مي

 شود. زير محاسبه مي

 عمليات نت زمان محور؛ 

 ر؛عمليات نت شرايط محو 

 عمليات نت قابليت اطمينان محور؛ 
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 گذاري مجدد استفاده کورد. طبوق اظهوارات ايون شورکت، در حوال حاضور        در راهبُردهاي سرمايهتوان  افزار مي از اين نرم

NEPLAN افزار موجود در بازار است که براي انجام مطالعات  تنها نرمRCM شود. به ماژول قابليت اطمينان شبكه متصل مي 

شود. در عمليات نت زمان محور،  ت اصالحي هيچ يک از دو پارامتر اهميت و شرايط تجهيزات در نظر گرفته نميدر تعميرا

شود و در عمليات نت شورايط محوور اهميوت     شود ولي شرايط تجهيزات در نظر گرفته نمي اهميت تجهيزات در نظر گرفته مي

شود. در عمليوات نوت قابليوت اطمينوان محوور، هوم        گرفته مي شود ولي شرايط تجهيزات در نظر تجهيزات در نظر گرفته نمي

، امكان ارزيوابي روش  NEPLANافزار  در ماژول تعميرات نرم شود. اهميت تجهيزات و هم شرايط تجهيزات در نظر گرفته مي

ميت و شرايط هر ، دو پارامتر اصلي اهRCMنت قابليت اطمينان محور براي تعيين راهبُرد بهينه تعميرات وجود دارد. در روش 

 گيرد. ريزي تعميرات بر اساس هردوي اين پارامترها صورت مي شود و برنامه تجهيز در نظر گرفته مي

 شود که هرکدام بايد وزن دهي شوند: براي تعيين شرايط يک تجهيز، معيارهاي زير در نظر گرفته مي

 بردارها؛ تجربه بهره 

  ،تخليه الكتريكي، اتصاالت زمين و ...؛بازديدهاي چشمي مانند مشاهده ميزان آلودگي 

 ها و ...؛ زني هاي رورن و گاز، تعداد سوئيچ گيري و يا مانيتورينگ مثل آزمون نتايج اندازه 

 شود: براي تعيين ميزان اهميت يک تجهيز نيز معيارهاي زير در نظر گرفته مي

 سطح ولتاژ؛ 

 موقعيت و مكان؛ 

 ارزش تجهيز؛ 

 زمان خطا؛ روي تجهيز و نيز مدت ا برزمان الزم براي وقوع خط مدت 

 روي تجهيز؛ کردن مشتريان در صورت وقوع خطا بر دار زمان الزم براي برق مدت 

 ساختار شبكه )شعاعي و حلقوي(؛ 
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  کننده برق بيمارستان؛ عنوان نمونه اهميت تجهيزات تأمين هاي اجتماعي، به جنبه 

  ها؛ هاي مالي چون جريمه جنبه 

 سارات ناشي از آلودگي؛اثرات محيطي چون خ 

 شدن تصوير شرکت در نزد جامعه؛ دار خدشه 

ها اهميت هر تجهيز را در شبكه تعيوين   وسيله آن شوند تا بتوان به دهي مي وزن 100هر يک از معيارهاي باال بين صفر تا 

ن تجهيز داشت و در مورد توان درك درستي نسبت به وضعيت آ کرد. پس از ارزيابي هر تجهيز از ديدگاه اهميت و شرايط، مي

 گيري کرد. ريزي تعمير و يا تعويض آن تجهيز تصميم برنامه

اطالعات ورودي که در اين جودول   هاي مربوطه است. يک از راهبُردها، نيازمند وارد نمودن داده انجام آناليز مربوط به هر

 شود شامل موارد زير است: مشاهده مي

 زمان موردمطالعه )سال شروع(؛ 

  تعويض؛هزينه 

 هزينه تعمير؛ 

 دوره تعويض؛ 

 دوره تعمير؛ 

 حدود مشخص براي تعيين راهبُرد تعويض يا تعمير هر تجهيز؛ 

 دهد: هاي زير را نشان مي کند و خروجي افزار، هر يک از اين راهبُردها را بررسي مي س س نرم

 شده؛ تعداد کل تجهيزات بررسي 

 ايد تعمير شوند؛اطالعات مربوط به تعمير و تعداد تجهيزاتي که ب 
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 اطالعات مربوط به تعويض و تعداد تجهيزاتي که بايد تعويض شوند؛ 

 و نگهداري تجهيزات؛ هزينه الزم براي تعمير 

 هزينه الزم براي تعويض تجهيزات؛ 

 يک از اين دو راهبُرد؛ کل هزينه الزم براي انجام هر 

 شركت زيمنس هايافزار نرم -3-7-2

زيمنس توليدکننده تجهيزات بسياري در صنعت برق  آلمان قرار دارد. اروپا درشرکت مهندسي  ترين شرکت زيمنس بزرگ

دهود. از جملوه    هوا ارائوه موي    هاي مختلف توليد، انتقال و توزيع بوده و همچنين خدمات مختلفي مرتبط با اين بخش در بخش

ت )نت( است. خدماتي که در زمينه شود، مشاوره و انجام عمليات نگهداري و تعميرا خدماتي که توسط شرکت زيمنس انجام مي

افزار که  گردد، عمدتاً مربوط به نحوه انجام تعميرات مربوط به هر تجهيز است. در ادامه سه نرم نت توسط اين شرکت انجام مي

 گردد. توسط زيمنس در رابطه با واحدهاي توليد تهيه شده است، معرفي مي

 TPM[60]افزار  نرم -3-7-2-1

TPMافزار  نرم
افزار مستقيماً اطالعات  دن بازدهي و عمر تجهيزات يک نيروگاه طراحي شده است. اين نرمبر براي باال 1

هاي الزم توسط اپراتور  هاي زماني و شرح فعاليت دهد. بازه بردار ارائه مي به بهره يشگيرانه راپالزم براي عمليات تعمير 

 گردد. تعيين ميبر اساس دستورالعمل مربوط به هر دستگاه يا با استفاده از تجربه 

3-7-2-2- Condition Monitoring [61] 

گردد و بوا مقايسوه    شود، ثبت مي هاي روتيني که از وضعيت سيستم گرفته مي صورت خودکار آزمون افزار به توسط اين نرم

شود. با بررسي اين تغييورات، گورايش يوک     وضعيت سيستم در هر زمان نسبت به وضعيت قبلي، تغييرات سيستم مشخص مي

هايي کوه   شوند. آزمون ريزي نشده قبل از وقوع برطرف مي هاي برنامه شود و خيلي از خروج خرابي تشخيص داده مي تجهيز به

                                                 

1
 Total Productive Maintenance 
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هاي ارتعاشي، دمانگاري، فراصوت، آناليز رورن، جريان  شود، شامل آزمون براي مشاهده شرايط سيستم در هر لحظه گرفته مي

 موتور و ... است.

3-7-2-3- PLM [62] 

PLMافزاري به نام  نرم
 هواي آن تجهيوز چوون نحووه طراحوي،      براي تخمين عمر باقيمانده يک تجهيز بر اساس ويژگي 1

شده است. انجام محاسبات و تخمين عمر باقيمانده  ساخت و ... با درنظرگرفتن مطالعات اقتصادي توسط شرکت زيمنس ساخته

هواي آن تجهيوز صوورت     صرفاً بر اسواس ويژگوي  است و  RCMافزار کامالً متفاوت از انجام مطالعات  يک تجهيز در اين نرم

CADافزارهايي چون  افزار ساختاري مشابه با نرم گيرد. اين نرم مي
2 ،CAM

CAEو  3
 دارد. 4

 Kema [63]شركت  Cascadeافزار  نرم -3-7-3

كوه  افزار با علم بوه اين  براي انجام مديريت دارايي طراحي شده است. اين نرم Cascadeافزاري بنام  نرم Kemaدر شرکت 

هوا، عمليوات    هوا بتواننود دارايوي    ي طراحي شده است که همه شورکت ا گونه بههاي مختلف عملكردهاي متفاوت دارند،  شرکت

عنوان مثال عمليات نت براي دو شرکت در سطح انتقال  افزار مديريت کنند. به آزمودن و بازرسي و نت خود را از طريق اين نرم

اي طراحوي   گونوه  بوه  Cascadeاي تهيه شود که پاسخگوي نياز مشترکين باشد.  گونه فزار بها و توزيع متفاوت است، لذا بايد نرم

افزار  استفاده است. اين نرم مربوط به انجام امور، قابل 6و هم در کاميون 5شده است که هم در محيط اداري، هم در محوطه کار

دهد و پروسه انجام کار، ليست ابزار  يات نت را پيشنهاد ميصورت ديجيتال، انجام عمل شده به هاي انجام بر اساس نتايج بازرسي

دهود.گروه نوت    روي نقشوه نشوان موي    که نياز به نت دارند بور  هايي را دهد. همچنين موقعيت قسمت و موارد الزم را ارائه مي

ازرسي و تعميرات نگهوداري  افزار قادر است که تاريخچه هر تجهيز را ببيند و در نهايت نتيجه عمليات ب بينانه از طريق نرم پيش

ها، تاريخچه تجهيوزات و ... قوادر    شود. مسئول واحد مرکزي بر اساس نتايج بازرسي بينانه به واحد مرکزي انتقال داده مي پيش

                                                 

1
 Product Lifecycle Management 

2
 Computer-Aided Design 

3
 Computer-Aided Manufacturing 

4
 Computer-Aided Engineering 

5
 Field 

6
 Truck 
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بندي براي رسيدگي به تجهيزات و انجام عمليات نت پيشگيرانه يا اصالحي داشته باشد تا تجهيزاتوي   خواهد بود تا يک اولويت

ها، زمان هرگونه عمليات تعمير  بندي فوري نياز به تعمير دارند، مشخص گردد. بر اساس اين اولويت صورت فوري و يا رير که به

افزار، به هر فرد يا مسوئول انجوام عمليوات نوت، وظيفوه       شود و واحد مرکزي بر اساس اين نرم روي هر تجهيز مشخص مي بر

روي  ميزان ضرورت و اولويت انجام تعمير بر نشان دادنافزار، جهت  در اين نرم کند. الزم به ذکر است که مربوطه را محول مي

وظايف تعميراتي که بوه او   1مرت  کردنشود. بنابراين گروه مسئول انجام تعميرات، هرروز صبح با  تجهيز، از اعداد استفاده مي

 کند. مير انتخاب ميکه اولويت بيشتري دارد جهت انجام تع محول شده بر اساس اولويت، موردي را

Cascade ي، تجهيزاتي را که در شش ماه اخير عمليات نوت بور روي   رنگ تمامي  اين توانايي را دارد که بر روي يک نقشه

هواي   اندازي از وضعيت آينده شبكه، از ديگر توانوايي  شده است، نشان دهد. در اختيار گذاشتن چشم صورت کامل انجام ها به آن

 افزار است. اين نرم

3-7-4- OREST [64] 

هاي قابليت اطمينان و به دست آوردن مقررات تعويض  منظور کمک به مديران در انجام تحليل داده به ORESTافزار  نرم

هاي  ها و هزينه ها، وقفه هاي در دسترس، طراحي گرديده است. با استفاده از اطالعات تجهيزات، خرابي تجهيزات بر اساس داده

هاي اطالعات خروج ويبال را انجام داده و بهترين زمان را براي تعويض يوک   تواند تحليل افزار مي مبرداري تجهيز، اين نر بهره

رروم   تواند بهترين زمان ممكن براي از دور خارج نمودن يوک تجهيوز را کوه علوي     افزار همچنين مي اين نرم. تجهيز ارائه دهد

 دهد را مشخص کند. نداشتن خروج، به دليل عمر تجهيز، عملكرد مطلوب ارائه نمي

 ORESTافزار  اطالعات ورودي نرم -3-7-4-1

 دهي، سال افق طراحي، هزينه نت پيشگيرانه و هزينه تعويض  عمر تجهيز، قيمت تجهيز، تعداد تجهيز در حال سرويس

 تجهيز؛

 هاي ايجاد شده توسط هر تجهيز، فرکانس هر خروج وقفه، سن تجهيز در هر خروج يا وقفه؛ اطالعات خروج وقفه 

                                                 

1
 Sort 
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 برداري از تجهيز در هر سال از عمر تجهيز؛ نه بهرههزي 

 افزار هاي نرم خروجي -3-7-4-2

 دهد: با دو سناريو، عمر بهينه تعويض پيشگيرانه تجهيز را ارائه مي ORESTافزار  نرم

 :تعويض پيشگيرانه رير احتمالي 

يض تجهيز در هور بوازه زمواني از    برداري و هزينه تعو اين سناريو زمان بهينه تعويض تجهيز را با درنظرگرفتن هزينه بهره

 آورد. سازي هزينه کل به دست مي عمر تجهيز و بهينه

 :تعويض پيشگيرانه عمري 

 گردد منظور آزمودن اثر فرايند خرابي هر تجهيز بر قابليت اطمينان؛ با اين تحليل مشخص مي انجام تحليل به.  

 ر تجهيز؛منظور تعيين شكل پارامتر يک منحني عم انجام تحليل ويبال به 

  تعيين زمان مناس  براي از دور خارج نمودن هر تجهيز بر اساس هزينه تعويض پيشگيرانه و هزينه تعويض اجباري

 و باهدف کمينه کردن هزينه کل؛

3-7-5- SAP  

 شوند.باشد که در ادامه توضيح داده ميافزار داراي دو بخش ميدر حوزه ي مديريت دارايي اين نرم

3-7-6- RCMO [65] 

RCMO
توانود   موي  SAPبا اتصال بوه   RCMOبراي ارائه برنامه نت قابليت اطمينان محور است. SAPتجاري حل  راه 1

 هاي زير را انجام دهد: فعاليت

                                                 

1
 Reliability Centered Maintenance & Optimization 
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 کند تا کاربر بتواند راهبُردهاي نوت بور پايوه     چارچوبي را فراهم ميRCM       و قووانين تحليول اثرهواي مودهاي خرابوي

(FMEA.را تعريف کند ) 

  از تحليل  شده يجهنتپيشنهادهايRCM را در برنامه نت SAP کند. ادرام مي 

 دهد تا اطمينان يابد اثربخشي و سودمندي آن بوراي بهبوود پيوسوته     بررسي مجدد خودکار راهبُردهاي نت را انجام مي

 شود. گيري مي صورت دائم اندازه به

  RCMOها و توابع  ويژگي -3-7-6-1

RCMO يل هاي نت و تحل داشتن طرح هاي کاملي براي نگه روشRCM هاي کليدي زير فوراهم   صورت دائم باقابليت به

 کند: مي

 هاي توسعه راهبُردهاي نت  پشتيباني از پروسهRCM  کالسيک وFMEA دهود   ها اجازه مي که به شرکت ساده و مؤثر

 پيروي کند. تا سيستم خود را شكل،

  نگاشت مدهاي خرابي در کدهاي فهرست نت پيشگيرانهSAP  در زمينه فراواني مدهاي خرابي را ي آسان گزارش دهتا

 ممكن سازد.

 هوايي را کوه    دهد تا محاسبات پيامدهاي خرابوي  کند که به کاربر اجازه مي بندي تهيه مي يک ماتريس پيامد قابل شكل

 شود، تعيين کند. مستقيماً به محيط کاري نگاشت مي

   مديريت قالRCM  وFMEA وري از  که بهرهRCM هوا و   يج تحليول موجوود بوراي سيسوتم    کوارگيري نتوا   را با به

 بخشد. تجهيزات مشابه بهبود مي

 هاي نت  ادرام شدن با طرحSAP هواي   سازي سواده و موؤثر راهبُردهواي نوت را از تحليول      و موضوعات فني که پياده

RCMO کند. صورت مستقيم فراهم مي به 

 ارزيابي خودکار راهبُردهاي نت 
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 تواند آن را اصوالح کنود و گزارشوي     کند که کاربر مي استانداردي را فراهم ميهاي  انعطاف که گزارش دهي قابلگزارش

 مطابق باسليقه خود تهيه نمايد.

3-7-6-2- LRCM [66] 

LRCMبرنامه 
 شامل سه مرحله پيوسته زير است: 1

 تهيه شده است. RCMمعتبر سازي تصميمات نت پيشگيرانه که توسط  -1

 پيشگيرانهارزيابي دوباره تصميمات اتخاذشده براي نت  -2

 ايجاد تنظيمات ضروري براي تعاريف برنامه نت پيشگيرانه -3

RCM وجود برخي مواقع براي بهبود برنامه  کند. بااين يک برنامه نت پيشگيرانه را در يک مرحله براي سيستم تعيين مي

کوارگيري   گونوه مواقوع بوه    ايون  برد. در RCMالزم است که يک برنامه پويا وجود داشته باشد تا بتوان بهترين استفاده را از 

LRCM تواند مفيد باشد. مي 

 حفاظت و امنيت 

هوا  هواي آن هاي قدرت معرفي شده و ويژگيي حفاظت، امنيت، کنترل سيستمافزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.بررسي مي

3-8-1- ETAP Star Device Coordination [67]  

زمان داراي امكانات مختلفي بوراي کواربران از جملوه رابوط گرافيكوي      -جريان ي با آناليز مشخصه ETAP Starافزار  نرم

يافتوه   ي توسعه سازي دقيق وسايل حفاظتي، تهيه گزارش از تنظيمات وسايل حفاظتي، کتابخانه مناس  و با کاربري آسان، مدل

ي، بعود  سوه ي  حفاظتي و يوک پايگواه داده   اي وسيع از وسايل خطي هوشمند و کتابخانه باشد. با استفاده از دياگرام تک مي ...و 

 آورد. ها و تنظيم اشتباه را فراهم مي افزار امكان حل مسائل مربوط به تريپ اشتباه، عملكرد خطاي رله نرم

                                                 

1
 Living RCM 
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هاي خرابي، ، داراي ابزارهايي براي رسم منحنيStar ETAPافزار  هاي عملكردي وسايل حفاظتي، نرمدر کنار رسم منحني

 ها است. ريان هجومي تجهيزات مختلفي چون موتورها، ترانسفورماتورها، ژنراتورها و کابلو ج اندازي راه

 افزار به شرح زير است:  هاي  اين نرمهاي کليدي و قابليتويژگي

  انتخاب و هماهنگي وسايل حفاظتي اضافه جريانAC  وDC  

 صورت گرافيكي  تنظيمات وسايل حفاظتي به 

  رسم منحني خرابي تجهيز 

 اي گسترده از وسايل حفاظتي  ابخانهکت 

  فراهم آوردن امكان مطالعه و انجام هماهنگي بين وسايل حفاظتي اضافه جريان 

 هاي عملكردي دقيق واقعي براي تجهيزات حفاظتي فراهم آوردن مشخصه 

 کمک به رفع مشكالت مربوط به تريپ اشتباه و عملكرد خطاي رله 

  موجود بودن استانداردهايANSI  وIEC 

 ارزيابي هماهنگي براي اضافه جريان زمين و فاز 

 هشدار هوشمند 

  آناليزهاي اتصال کوتاه 

 نمايي قابل تنظيم  بزرگ 

 هاي چند کاربرده و چند سطحي  سازي رله مدل 

 سازي منحني خرابي  مدل 
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 هاي مختلف قابل تنظيم توسط کاربر براي رسم  گزينه 

 زمان -هاي جريان  اي مشخصه رسم حرفه 

3-8-2- PowerFactory Protection Function DIgSILENT [59] 

 ها و امكانات زير است: افزار داراي ويژگياين نرم

 ها ي وسيع براي رله پايگاه داده 

 ها در شرايط اتصال کوتاه و پخش بار بررسي دقيق حالت دائمي رله 

 سازي  بررسي دقيق ديناميكي رله با شبيهEMT
1 

 رماتور در نظر گرفتن اشباع جريان ترانسفو 

 جريان: هاي ديستانس و اضافه هاي زير براي هماهنگي رله رسم دياگرام 

 جريان اضافه–هاي زمان دياگرام 

  مشخصهR-X  

 دياگرام زمان مسافت 

 جريان هاي اضافه ابزار هماهنگي خودکار براي رله 

 هاي تک فاز، سه فاز و زمين. جريان اي براي اضافه جريان لحظه هاي اضافه رله 

 جريان، توان، جريان زمين. دار براي اضافه جهت هاي رله 

 اي. هاي ديستانس براي حفاظت فاز، زمين و ناحيه رله 

                                                 

1
 Electromagnetic Transient 
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 ي ديستانس: رله 1هاي مختلف براي نواحي مشخصه 

 MHO 

 چندضلعي 

 اي اي شكل و دايره گوجه 

 R/X Blinders 

 اي هاي متعادل، نامتعادل و لحظههاي ولتاژ براي انواع ولتاژ رله 

 هاي بازبست، کليودهاي مودارهاي    براي خرابي کليد، حفاظت موتور، حفاظت ژنراتور، حفاظت ديفرانسيل، رلههايي  مدل

2هاي خارج از گام ولتاژ پايين و رله
 

 سازي گرديده است:  هاي زير نيز مدلافزار موارد و سيستم هاي نامبرده شده در باال، در نرم عالوه بر رله 

 ترانسفورماتورها تأثير اشباع در جريان و ولتاژ 

 سازي جريان هجومي ها و مدل ها، کابل هاي مربوط به خرابي هادي منحني 

 سازي جريان هجومي هاي خرابي ترانسفورماتور و مدل منحني 

 سازي جريان هجومي اندازي موتورها و مدل هاي راه منحني 

3-8-3- Protection Module NEPLAN  [60] 

 گيرد.هاي هر کدام مورد بحث قرار ميانتقال و توزيع است که در ادامه قابليت هايافزار داراي دو بخش در حوزه اين نرم

3-8-3-1- NEPLAN Selectivity Analysis 

                                                 

1
 Zone 

2
 Out-of-Step 
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 هاي زير است: ها و قابليت اين بخش داراي ويژگي

 جريوان زموان    هاي اضوافه زمان: فيوز، کليدها، رله -ي جريانامكان وارد کردن تمام تجهيزات حفاظتي با مشخصه

 هاي الكترونيكين معكوس و رلهمعين و زما

 جريان و خطاي زمين امكان انجام چندين عملكرد حفاظتي توسط هر تجهيز: حفاظت اضافه 

 ي تنظيماتسازي دقيق محدوده مدل 

 اندازي موتور و يا قابليوت تحمول حرارتوي    سازي راهمنظور شبيه شده توسط کاربر به هاي تعيينامكان ورود مشخصه

 ماتورها و ريرهها، ترانسفور هادي

 ها با استفاده از يک ضري  جايي مشخصه بهامكان جاk ي زمان معكوس()رله 

 هاي مطابق با  نقطه و يا فرمول به ها: نقطههاي مختلف براي چگونگي ورود مشخصهگزينهIEC  ياIEEE/ANSI 

 هاي مشسازي فرآيند رفع خطا در شبكهشبيه 

3-8-3-2- NEPLAN Distance Protection 

 هاي زير است: ها و قابليت داراي ويژگياين بخش 

 ي سازنده(نظر از کارخانه هاي ديستانس )صرفدر نظر گرفتن تمامي انواع رله 

 ي بازبست خودکار براي  رو، يک ناحيه ي پسي ام دانسي، بيش از يک ناحيه دسترسي، يک ناحيههاي با چهار ناحيهرله

 خطاهاي خط به خط و خط به زمين

 ي  جريان، زير ام دانس وابسته به زاويه و مشخصه اندازي: اضافه هاي راهمشخصهR/X 

 هاي دوتايي  سازي ديناميكي، اين سيگنالهاي دوتايي طي شبيه هاي آنالوگ و دوتايي و ارسال سيگنالپردازش سيگنال

 ي محدوده، بازبست خودکار و ...سازي، تريپ، توسعهاند از: فعال عبارت
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 سازي ديناميكي ي ديگر براي شبيهي ديستانس با هر نوع رلهين رلهدر نظر گرفتن تداخل ب 

 ي ورود هر نوع مشخصهR/X موهو، دايره، چندضلعي، عدسي و ريره : 

 جريان، تناوب توان و واسطي براي تجهيزات آزمودن رله هايي براي اضافه دارا بودن ماژول 

 ول اتصال کوتاههاي مش بر اساس ماژسازي فرآيند رفع خطا در شبكه شبيه 

 ها به چندين روش قابل گزينشتنظيم خودکار رله 

 چنين شرايط بارگذاري شبكه  هاي توالي مثبت و صفر و هم هاي متقابل سيستمها و کاپاسيتانس در نظر گرفتن ام دانس

 منظور انجام محاسبات ام دانس شبكه به

 اي حلقه براي هر نوع اتصال کوتاهه ي ام دانس/راکتانس سيستم توالي مثبت و يا ام دانسمحاسبه 

 امكان در نظر گرفتن انواع خطا و پيدا کردن مكان خطا 

3-8-4- CYMTCC [68] 

هاي قدرت تواند در دو بخش انتقال و توزيع سيستمبوده و مي CYMEافزار ماژول هماهنگي تجهيزات حفاظتي اين نرم

 گيرد.ميافزار مورد بررسي قرار هاي نرم استفاده گردد. در ادامه ويژگي

 زمان –جريان  هاي اضافه منحني -3-8-4-1

 شوند که داراي امكانات زير است: زمان در يک محيط با کاربري مناس  توليد مي –جريان  هاي اضافه منحني

  منحنيLOG-LOG ها و کليدها زمان براي وسايل حفاظتي از قبيل فيوزها، رله -هاي جريان  براي نمايش منحني 

 منحني از سازندگان مختلف در سراسر دنيا 10000اي با بيش از  کتابخانه 

 ها ي مربوط به منحني روز کردن بر خط کتابخانه به 

 ها ي دقيق حدود زمان و جريان بين منحني ابزاري براي محاسبه 
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 هاي خروجي ها در گزارش هاي قابل تنظيم از منحنينمايش 

  ر صفحهها د ها در نمايش منحني ها و اسم تغيير براي رنگ نمايش قابل 

 آناليز حفاظت شبكه -3-8-4-2

هاي  ها و ساير تجهيزات حفاظتي در شبكه استفاده گردد. ويژگي تواند براي تنظيم و تأييد هماهنگي بين رله اين بخش مي

 :اند از اصلي اين بخش عبارت

 شده توسط کاربر ي تعريف تأييد هماهنگي بين تجهيزات حفاظتي پشت سر هم، در ناحيه 

 اش  ي حفاظتي هاي موجود در ناحيههيز براي تمام خطاآزمودن عملكرد يک تج 

 ي تجهيزات حفاظتي اوليه و ثانويه مطالعه 

 شده هاي خواسته شده با قابليت نمايش گزينه هاي تفكيک گزارش 

 اند يا خير شده ها در تمامي طولشان توسط تجهيز حفاظت  تأييد اينكه آيا کابل 

 آناليز خطاي كمينه -3-8-4-3

 دهد.اش مي شده ي حفاظت  رسي  قابليت برطرف کردن کمينه خطا را توسط تجهيز در ناحيهاين آناليز امكان بر

 ترتيب عملكرد -3-8-4-4

هوا و   کنود. ويژگوي   هوا بررسوي موي    ي عملكرد و ترتيو  عملكورد رلوه    اين آناليز تأثير يک خطا را روي شبكه براي نحوه

 هاي اصلي اين بخش در زير آورده شده است. قابليت

  تعريف توسط کاربرمكان خطاي قابل 

 سازي انواع خطاها شبيه 

 محاسبه جريان خطا و زمان باز شدن وسايل حفاظتي 
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 هاي بازنشاني در نظر گرفتن تنظيمات تجهيزات و زمان 

 ي گزارش در قال  جدول در مورد ترتي  عملكرد، زمان باز شدن تجهيزات و جريان خطاقابليت تهيه 

3-8-5- EMTP-RV [69] 

سوازي   مدل هاي گذراي سيستم قدرت است و داراي قابليتسازي و آناليز پيشرفته براي حالت شبيهافزار يک ابزار  اين نرم

ي  باشود. کتابخانوه   هاي چند ميكروثانيه توا چنود دقيقوه موي    هاي الكترومكانيكي و مغناطيسي از رنجگسترده با تأکيد بر تناوب

تجهيزات مختلف است که به کاربر توانايي فهوم و درك مطالعوات   افزار داراي ليست وسيعي از بلوك توابع و  استانداردهاي نرم

 دهد. اين کتابخانه شامل موارد زير است: هاي قدرت را مي ي سيستم پيچيده

 هاي الكتريكي هاي پيشرفته از ماشين مدل 

 ها هاي دقيق از خطوط و کابل مدل 

 ها اند روي آنسازي اشباع و پسم هاي کاملي از ترانسفورماتورها با قابليت مدل مدل 

 ي  کتابخانهHVDC 

 ي وسيعي از توابع و تجهيزات کنترلي کتابخانه 

 افزار هاي نرم ويژگي امكانات و -3-8-5-1

 هاي قدرت هاي مختلف سيستم کاربرد در حوزه 

 پايداري عددي 

 افزار  ي موجود در داخل خود نرمهاي گسترده کتابخانه 

 ونيک قدرت بسيار بزرگ، بدون از دست رفتن دقتهاي الكتر هاي قدرت و سيستم سازي سيستم قابليت شبيه 

 سازي توسط کاربر با استفاده از  ترين قابليت مدل پيشرفتهDLL  وGUI 
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 ي زموان و پوايش فرکانسوي اسوتفاده      هاي حوزه سازي تواند براي محاسبات پخش بار و شبيه شده مي هاي انجام طراحي

 گردد.

 GUI نويسي  قابل برنامه 

 افزار مختلف در خود نرمهاي دارا بودن مثال 

 افزار سازي در نرم هاي شبيه گزينه 

 پخش بار 

 اسكن فرکانسي 

 هاي حوزه زمان حل راه 

3-8-6- Transient Stability Analysis ETAP [70] 

ها  و ساير سازي اختالل ها و گذراهاي سيستم قدرت را با شبيه سازي دقيق ديناميک افزار به مهندسان امكان مدل اين نرم

 ها و امكانات زير است: و داراي ويژگي دهد بكه مياتفاقات ش

  رافسون –پخش بار نيوتن 

 هاي سنكرون و القايي هاي کامل ماشين مدل 

 هاي تحريکهاي کامل سيستم مدل 

 توربين هاي کامل مدل 

 هاي  مدلPSS
1  

                                                 

1
 Power system stabilizer  
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 شده توسط کاربر  هاي ديناميكي تعريف ي مدل قابليت استفاده از برنامه 

 ختلف و نامحدودهاي مترتي  عملكرد 

 هاي قدرت:هاي رايج و معمول در سيستمسازي اعوجاجات و عمليات شبيه 

 خطاي سه فاز و خط به زمين 

 باز و بسته شدن تجهيزات حفاظتي 

 اندازي ژنراتور راه 

 تنظيمات توان ورودي ژنراتور 

 تغييرات دروپ ژنراتور 

 پيچي ميدان ژنراتور خطاي سيم 

 زياد يا کم شدن ولتاژ شبكه 

 فزايش يا کاهش شتاب موتورا 

 گيري موتور با استفاده از استارترهاشتاب 

 تنظيمات بار موتور 

 هاي سيستم هاي خودکار رله بر مبناي تنظيمات رله و پاسخعمليات 

 هاي کوتاه و بلندمدت گذراها سازي شبيه 
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 تغيير سازي قابل هاي زماني و زمان شبيه گام 

 سازي وابسته به فرکانس شبكه مدل 

 هاي سنكرون   سازي وابسته به فرکانس ماشين لمد 

 اندازي ژنراتور سازي راه شبيه 

 کننده و  تنظيم پارامترهاي تحريکAVR  

 تنظيم پارامترهاي موتور يا توربين 

  تعيين پارامترهاي گاورنر 

 هاي کنترلي تنظيم رله 

 سازي تلفات تحريک شبيه 

 شده توسط کاربر سازي کنترل پارامترهاي شبيه 

 اي هاي جزيره چندين زيرسيستم و سيستم کنترل 

 1مدل جبران ساز توان راکتيو سيستم قدرت 

  مدلHVDC
2  

 محاسبات زمان بحراني رفع خطا 

 1محاسبات زمان بحراني جداسازي 

                                                 

1
 SVC 

2
 High Voltage Direct Current 
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 ي روتور هاي زاويهپاسخ 

3-8-7- ETAP Voltage Stability Analysis [71] 

اين اتفاق شكلي از ناپايداري ولتاژ است که معموالً  ال است.هاي انتقترين خطرها در سيستم فروپاشي ولتاژ يكي از بزرگ

ي  داري ولتاژهاي ايستا در همه بنابراين پايداري ولتاژ توانايي سيستم قدرت در نگه افتد؛ ي کمبود توان راکتيو اتفاق مي در نتيجه

 ها در سيستم، بعد از تحت يک اختالل قرار گرفتن است. شين

 ار روش براي آناليز پايداري ولتاژ است:داراي چه ETAPافزار نرم

 هاي  منحنيV-Q 

 هاي  منحنيP-V 

  آناليز حساسيتV-Q 

  آناليز مقادير ويژهQ-V )آناليز مدال( 

 افزارهاي نرمقابليت -3-8-7-1

 ها و امكانات اصلي زير است: افزار داراي ويژگياين نرم

 آناليز حساسيت 

 آناليز مدال 

  آناليزPV, QV  

 ار موارد زير:ي خودک قابليت محاسبه 

 هاي  منحنيP-V 

                                                                                                                                                                 

1
 Critical Separation Time 
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 هاي  منحنيV-Q 

 مقادير ويژه 

 بردارهاي ويژه 

 شينه 1ضراي  شرکت 

 ضراي  شرکت ژنراتور 

 ها ضراي  شرکت شاخه 

 افزاركاربردهاي نرم -3-8-7-2

 کنترل شناسايي نواحي ضعيف، ناپايدار يا ريرقابل 

 هاي انتقال ضعيف يا با بارگذاري سنگين شناسايي شاخه 

 با حد بار صفر يا منفي ها شناسايي گرفتگي 

 محاسبات رزرو توان راکتيو 

 

3-8-8- Voltage Stability Analysis DIgSILENT [72] 

 شوند.است که در ادامه شرح داده مي QVو  PVي دو آناليز مختلف افزار دارا نرماين 

 P-Vهاي  منحني -3-8-8-1

                                                 

1
 Participation 
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ها محاسبات ولتواژ   کند. اين برنامه سبه ميها و کدهاي اجرايي خاصي محا را با استفاده از برنامه P-Vهاي  افزار منحني نرم

 دهند: را برحس  تغييرات زير انجام مي

 شده ي انتخاب  تغييرات بار در ناحيه 

 داشتن بار کل( ثابت نگه)ها  انتقال بار در طرف ديگر محدوده 

 (داشتن توليد ثابت نگه) ها انتقال توليد ژنراتور در طرف ديگر محدوده 

صوورت خودکوار    هوا بوه   و دياگرام محاسبه گردندشده  هاي انتخاب اي از گرفتگيد براي مجموعهتوانن مي P-Vهاي  منحني

 گردند. ايجاد مي

 Q-Vآناليز  -3-8-8-2

 Q-Vهواي   ي منحنوي  افزار برنامه و کدهايي براي محاسبه براي آناليز و بررسي توان راکتيو مورد نياز در يک باس بار، نرم

 فراهم کرده است.

3-8-9- Contigency Analysis DIgSILENT [59] 

 باشد: مي هاي زير براي محاسبات آناليز گرفتگي ي قدرت است و داراي گزينه افزار براي آناليز گرفتگي در شبكهاين نرم

 :پشتيباني از سه روش محاسباتي مختلف 

  محاسبات پخش بارAC 

  محاسبات پخش بارDC 

  محاسباتAC/DC  ترکيبي، محاسباتDC ها با اسوتفاده از پخوش    کار گرفتگيي خود محاسبه کامل و باز

 ACبار 

 زمان-ي فاز محاسبات تكي و چندگانه 
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 بودن ژنراتور 1محاسبات مؤثر 

 به عنوان مثال بر اساس آناليز رخداد تعاريف آسان از گرفتگي( هاn-1،n-2، ... و)  عنووان مووارد خطوا و پشوتيباني از      بوه

 يداد خطا )تنظيمات تپ، کاهش بار و کليد زني دوباره(سازي بعد رو اتفاقات مدل شده توسط کاربر براي مدل

 هاي خطا براي مديريت اطالعات بهينه بندي موارد خطا در گروه دسته 

 ي دوباره در آيندههاي خطا براي استفاده ي تخصصي براي مديريت موارد خطا و گروه کتابخانه 

 فتن توپولوژي شبكهي موارد گرفتگي بر مبناي موارد خطا با در نظر گرتوليد دوباره 

 هاي مختلف  ثبت نتايج در فايل جداگانه براي هرگونه استفاده بعدي و تهيه گزارش 

 ي ولتاژ( هاي قابل تعريف توسط کاربر براي ثبت نتايج )حدود ولتاژ، تغييرات پله محدوده 

 زير: ي گزارش هاي تهيه قابليت 

 گزارش بيشينه بارگذاري 

 گزارش حدود بارگذاري نقض شده 

 زارش رنج ولتاژگ 

3-8-10- Control Systems ETAP [73] 

ETAP هواي کلوي زيور     ي آناليزي گنجانده است که داراي ويژگي آناليزهاي مربوط به مدارهاي کنترلي را در يک برنامه

 است:

 سازي ترتي  عملكرد شبيه 

                                                 

1
 Effectiveness 
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 هشدار خودکار 

 1مدهاي هجومي 

 قابليت استفاده از برنامه در محاسبات دشارژ شدن باتري 

هواي ايون دو بخوش در اداموه      هاي کنترل و ترتي  عملكرد است که ويژگوي افزار داراي دو بخش دياگرام سيستم ماين نر

 شده است. توضيح داده

 DC (CSD 2)هاي كنترلي  افزار دياگرام سيستم نرم -3-8-10-1

CSD اي زير است:هويژگي چنين هشدارهاي بحراني را دارد و داراي ها در هر لحظه و هم قابليت تعيين تلفات، جريان 

 هاي کنترلينمايش کامل سيستم 

 خطي  قابليت استفاده در دياگرام تکETAP 

 گام ترتي  عملكرد سيستم کنترل به سازي گام شبيه 

 هاسازي اينترالك بين وسايل کنترلي و کنتاکت شبيه 

 ي ولتاژ و جريان تجهيزات در حين عملكرد محاسبه 

 هامنطق داخلي بين وسايل کنترلي و کنتاکت 

 هاي قابل انتخاب توسط کاربر از وسايل حفاظتي مدل 

 تنظيمات کابل/سيم 

 افزار ترتيب عملكرد نرم -3-8-10-2

                                                 

1
 Inrush 

2
 Control Systems Diagram  
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CSD کند. در هر مرحله از عملكرد، ولتواژ دو   سازي مي ها را مدلترتي  عملكرد تجهيزات حفاظتي از قبيل رله و کنتاکت

گردد. نتايج اين ارزيوابي، حالوت سيسوتم را در گوام      بي ميهاي مجاز مقايسه و ارزيا گرديده و با محدوده سر تجهيزات محاسبه

افزار ترتيو    هاي اصلي نرم نمايد.ويژگي ها و کنتاکت ها تعيين مي بعدي ترتي  عملكرد بر مبناي منطق کنترلي بين سيم بندي

 از: اند عبارتعملكرد 

 گام ترتي  عملكرد سيستم کنترل به سازي گام شبيه 

 هاي کنترل ترتي  عملكرد ستفاده از دياگراممحاسبات دشارژ باتري با ا 

3-8-11- SABA[53گذرا ] پايداري ، واحد تحليل 

 شبكه سازي شبيه براي .رود مي به کار آن در مختلف ارتشاشات وقوع از پس شبكه سازي شبيه جهت گذرا پايداري تحليل

 در معادالت حل جهت مورداستفاده روش .شود مي استفاده شبكه گذراي رفتار مبين ديفرانسيل معادالت مرحله به حل مرحله از

 تنظويم  و خطوا  پيشوگويي  و تخموين  پيشورفته  هاي الگوريتم به مجهز که است اي ذوزنقه به روش گيري انتگرال افزار، اين نرم

اي هقابليت .شود انجام محاسباتي دقت و سرعت حداکثر با سازي شبيه شود مي باعث و باشد مي گيري انتگرال پله زماني خودکار

 اند از: افزار عبارتاين نرم

 شود.مي ايجاد شبكه در موجود موازي يا سري عناصر يزن يدکل با شبكه در ارتشاش  

 شود. انجام بار چهار تا القايي موتورهاي براي و بار دو تا موازي يا سري عناصر براي تواند مي کليد زني 

 دارد وجود زيسا شبيه زماني پله حداکثر و سازيشبيه مدت تعيين امكان. 

 ديناميكي  سازي مدل امكانAVR سواز  شوبيه  محاسباتي واحد از استفاده )با دارد وجود تحليل در ريرخطي بار و گاورنر 

  سيستم کنترلي(

 القوايي،  موتورهاي سنكرون، ژنراتورهاي ها، شينه از يک هر شوند. داده نمايش منحني صورت به توانند مي تحليل نتايج 

 در ها آن به مربوط متغيرهاي از هر يک تغييرات مورد، هر در و شوند انتخاب توانند مي بادي هاي نتوربي و DC خطوط

 .بود خواهند ترسيم قابل منحني صورت به زمان و انتقال طول خطوط
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 فايل يا متني فايل صورت به توانند مي گذرا پايداري نتايج Word انيزمو  گام هر مورد در صورت، اين ارائه شود. در نيز 

ها و موتورهاي القايي و نيز اطالعات متغير شوبكه   کننده کنترل ژنراتورها، ديناميكي متغيرهاي شده، اطالعات مشخص

خطوط  ها( و اطالعات شاخه از عبوري جريان راکتيو، و اکتيو ظاهري، هاي توان ها، شينه ولتاژ فاز زاويه و دامنه )شامل

DC شد. خواهند ارائه فايل در بادي هاي توربين اطالعات و  

 

3-8-12- SABA[53هاي كنترلي ]، واحد سيستم 

 مطالعوات  جهوت  قدرتمنودي  ابوزار   CDF (Control Design Facility)يوا   کنترلوي  سيستم ساز شبيه محاسباتي واحد

 هواي وكبل شامل کنترلي هايسيستم توان مي واحد، اين از استفاده باشد. با مي شبكه در شده گرفته به کار هاي کنترليسيستم

 روش از سوازي  شوبيه  بوراي  محاسوباتي  واحود  ايون  درکورد.   سازي شبيه و سازي پياده گرافيكي محيط در را و ريرخطي خطي

 .شود مي استفاده اول مرتبه گيري اولر انتگرال

 ،AVR،ورهک ريرخطي، بار بادي، ژنراتورهاي و توربين هاي کننده کنترل گاورنر، مانند ديناميكي مدل داراي تجهيزات انواع

هاي شوند. قابليت سازي مدل محاسباتي واحد اين از استفاده با توانند مي DCخط  کننده کنترل و هارمونيكي بار الكتريكي، قوس

  اند از: افزار عبارتاين نرم

 دارد. وجود کنترلي سيستم سازي مدل براي رايج هايبلوك انواع سازي مدل قابليت  

 دارد. وجود سينوسي و اي پله هاي شكل موج به کنترلي سيستم پاسخ سازي شبيه امكان  

 شوند. ارائه منحني يا متني فايل صورت به توانند مي کنترلي سيستم سازي شبيه نتايج  

 باشد. مي و...( بار )ژنراتور، شبكه در موجود عناصر به معرفي قابل شده سازي پياده کنترلي سيستم مدل 

3-8-13- SABA[ 53، واحد حفاظت] 

 شوند.باشد که در ادامه توضيح داده مي افزار سبا داراي سه بخش ميمربوط به حفاظت نرمي در حوزه
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 حفاظت شبكه توزيع -3-8-13-1

دهود.   مي پوشش را شبكه فشار ضعيف فيدرهاي انتهاي تا شبكه فوق توزيع ترانسفورماتورهاي ثانويه توزيع، شبكه حفاظت

 و کورده  تقسويم  مجوزا  قسومت  دو بوه  را توزيع شبكه حفاظت منطقي طور به سبا افزار نرم توزيع شبكه محاسباتي حفاظت واحد

 اوليوه  توا  توزيوع  فووق  ترانسوفورماتورهاي  ثانويوه  از اول قسومت  دهود.  مي انجام صورت جداگانه به قسمت هر براي را حفاظت

 اين شوند. مي شامل را ففشار ضعي فيدرهاي انتهاي تا توزيع ترانسفورماتورهاي ثانويه از قسمت دوم و توزيع ترانسفورماتورهاي

 .نمايود  موي  مشوخص  نيز را ها آن براي الزم تنظيمات و نموده تعيين را آن عملكرد نوع و مناس  ابزار حفاظتي محاسباتي واحد

 اند از: افزار عبارتهاي اين نرمقابليت

 ترانسفورماتورها تخري  منحني و هجومي جريان گرفتن نظر در  

 استانداردهاي با مطابق لهر مشخصه منحني گرفتن نظر در IEEE و IEC 

 زمان - جريان منحني نقاط توسط آن دقيق برازش با نامشخص هاي رله سازي مدل 

 فشار متوسط بخش در حفاظتي هماهنگي انجام  

 ثانويه فيوز يا رله فشار ضعيف بخش در حفاظتي هماهنگي انجام 

 فشار ضعيف فيدر فيوز با توزيع ترانسفورماتور 

 ها نگ رلهتنظيم هماه -3-8-13-2

 خطاهواي  بوروز  اثور  در شوبكه  بوه  واردشده خسارات که اين بر عالوه قدرت، شبكه در هماهنگ و موقع به درست، حفاظت

 هماهنگ تنظيم محاسباتي واحد .کند مي جلوگيري نيز خاموشي گسترش و خطوط مورد بي قطع از ،کند مي حداقل را ريرمترقبه

 يافتوه  توسوعه  حواالت  هموه  در پشتيبان و اصلي هاي رله بين الزم ماندن هماهنگي برقرار و ها رله تنظيمات ارائه باهدف ها رله

 بور  تحليل اين باشد، مي خطا وقوع زمان در ها رله موقع و به صحيح عملكرد ،محاسباتي واحد اين نهايي هدف که آنجا از است.

 بوه دسوت   نتايج و گذاري رله معيارهاي دانش از فادهاست با ها رله نهايي تنظيمات کند. مي عمل خطا هاي جريان بررسي مبناي

 اند از: افزار عبارتهاي اين نرمقابليت .شوند مي ارائه خطا هاي جريان بررسي از آمده
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 دارد. وجود شبكه در  )ديستانس و زمين اتصال زياد، جريان(ها  رله اصلي نوع سه سازي مدل امكان  

 شود. مي انجام ها رله گانه سه انواع از دسته يک براي فقط ها رله تنظيمات هماهنگي تحليل، بار هر در  

 ايجادشوده  هوا  رلوه  گانه سه انواع براي اي ويژه اطالعاتي بانک ها، رله انواع اطالعات به سريع و آسان دسترسي منظور به 

  است.

 باشد. يم سيستمي اطالعات و ايکارخانه اطالعات دسته دو شامل رله هر اطالعات  

 ندارند. بستگي رله نص  محل به که هستند رله تيپ اطالعات همان اي کارخانه اطالعات  

 براي توانند مي و هستند وابسته کار پاي تنظيمات و رله نص  محل به مستقيماً که هستند اطالعاتي سيستمي، اطالعات 

 باشند. متفاوت يكسان، رله دو

 شوامل  هوا  خروجي اين ها، رله از نوع هر براي شوند. مي ارائه متني هاي فايل صورت به محاسباتي واحد اين هاي خروجي 

 هستند: زير موارد

 ها رله براي شده ارائه تنظيمات 

 شبكه در داده رخ خطاهاي براي و شده ارائه تنظيمات به توجه با ها رله هماهنگي صحت بررسي 

 سازي عملكرد رله در شبكه شبيه -3-8-13-3

 رسواندن  حوداقل  بوه  و خطا تأثيرگذاري دامنه ساختن محدود شبكه، پايداري حفظ براي برق شبكه متوليان و برداران بهره

 طوي  در شوبكه  در آموده  پويش  تغييرات اثر در خطا شرايط در ها رله عملكرد موجود وضعيت بررسي نيازمند تجهيزات، آسي  به

 عملكرد ساز شبيه محاسباتي دباشند. واح مي شرايط اين در حفاظتي هاي رله هماهنگ عملكرد صحت ارزيابي يا و گذشت زمان

 اند از: افزار عبارتهاي اين نرمها و ويژگيقابليت .است يافته توسعه هدف اين کردن برآورده براي در شبكه ها رله

 دارد. وجود شبكه در کوتاه اتصال خطاهاي انواع سازي مدل امكان 
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 هواي  پلوه  با خطا رفع عدم و ها رله عملكرد خاتمه اناًاحي يا و آن شدن رفع تا خطا وقوع زمان از ها رله ديناميكي عملكرد 

 گردد. مي سازي شبيه شده تعيين پيش از زماني

 انجام ها رله عملكرد هماهنگي ارزيابي ايجادشده، خطاي مقابل در ها رله عملكرد تحليل و بررسي با سازي، شبيه از پس 

 شود. مي

 دارد. وجود شبكه در ديستانس و زمين اتصال زياد، جريان رله اصلي نوع سه سازيمدل امكان  

 ايجادشوده  هوا  رلوه  گانه سه انواع براي اي ويژه اطالعاتي بانک ها، رله انواع اطالعات به سريع و آسان دسترسي منظور به 

 .است

 دارد. وجود موردنظر خط روي بر خطا ايجاد سناريوي تعريف امكان  

 و نووع  خطوا،  ام ودانس  خط، اول سر به نسبت خطا گرفتن قرار حلم خطا، نوع توان مي موردنظر سناريوي تعريف براي 

 .کرد تعيين را باز سو يک از خطوط و مدار از خارج خطوط قدرت، کليد وضعيت موردنظر، رله وضعيت

 شوند مي ارائه متني فايل شكل به محاسباتي واحد اين هاي خروجي. 

 برداري بهره 

-ها بررسي موي هاي آنهاي قدرت معرفي شده و ويژگيبرداري سيستمبهرهي افزارهاي مربوط به حوزهدر اين بخش نرم

 گردد.

3-9-1- ETAP OPF [74] 

هاي توزيع طراحي گرديده است، يک پخش بار هوشمند براي تصوحيح تنظيموات   افزار که براي استفاده در شبكهاين نرم

باشد. ايون ابوزار    شده مي اري با قيود مشخصبرد ي پخش بار و بهينه کردن شرايط بهره سيستم کنترلي، همزمان با حل مسئله
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براي رسيدن به بيشترين دقت  2و کنترل ريرعملي شدن 1هايي چون روش نقاط داخلي براي محاسبات پخش بار بهينه از روش

 کند. هاي مختلف استفاده ميها با سايز ممكن و قابليت حل مسائل در شبكه

 افزار هاي كليدي اين نرم ويژگي -3-9-1-1

 اند از:افزار عبارتيدي اين نرمهاي کلويژگي

 حل همزمان چند تابع هدف 

  استفاده از روش نقاط داخلي 

 کمينه کردن تلفات توان اکتيو و راکتيو 

 سازي توان اکتيو بهينه 

 ي توليد  توزيع بهينه 

 کنترل توان حقيقي 

 کنترل ولتاژ ژنراتور 

 برداري و تجهيزات در نظر گرفتن قيود بهره 

 ها با ضراي  وزنيولتاژ شينه در نظر گرفتن قيود 

 قيود محدوديت کنترل 

 توليد نتايج با سرعت بسيار باال 

                                                 

1
 Interior Point Method 

2
 Infeasibility Handling 
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 برداري متنوع شرايط بهره 

  مدلAC  دقيق 

  افزايش قابليت اطمينان 

 برداري ها در بهره کاهش هزينه 

 ارتقاي عملكرد سيستم قدرت 

 افزارسازي شده در نرمتوابع هدف مدل -3-9-1-2

 تواند در نظر بگيرد: ها مي سازي بهينهافزار در  توابع هدفي که نرم

 کمينه کردن تلفات توان اکتيو و راکتيو 

 هاي سوخت کمينه کردن هزينه 

 هاي انرژي کمينه کردن هزينه 

 بهينه کردن عملكرد سيستم 

 ها بهينه کردن تبادل توان با ديگر سيستم 

 کمينه کردن کاهش بار 

 کنترل توان اکتيو و راکتيو ژنراتور 

 نظيمات قرار داشتن تAVR ي مجاز در محدوده 

3-9-2- DIgSILENT Optimal Power Flow [59] 
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ي ايده آلي براي توابع پخش بار موجود است و بهترين مقادير ممكن را براي بهينه کوردن توابع    کننده افزار تكميل اين نرم

فزار با توجه به محاسبات پخش بار، اکند. در اين نرم شده محاسبه مي شده توسط کاربر با در نظر گرفتن قيود تعريف هدف تعيين

 استفاده است: دو روش محاسباتي کلي قابل 

 سازي  بهينهAC  ي داخلي بر مبناي الگوريتم نقطه   

 سازي  بهينهDC هاي  ريزي خطي با استفاده از روش بر مبناي برنامهsimplex سازي قيود  چنين پشتيباني از بهينهو هم

 گرفتگي

 ACسازي  بهينه -3-9-2-1

سازي در نظر بگيرد که در ادامه شورح  متغيرها و قيود مختلفي را براي شبيهتواند توابع، افزار ميده از اين روش نرمبا استفا

 اند.داده شده

 توابع هدف پشتيباني شده:

 کمينه کردن تلفات سيستم 

 ها کمينه کردن هزينه 

 کمينه کردن ريزش بار 

 متغيرها:

 متغيرهاي کنترلي 

 توان اکتيو ژنراتور 

 وان راکتيو ژنراتورت 

 مكان تپ ترانسفورماتور 

  بار مصرفي 
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 قيود پشتيباني شده:

 قيود توان عبوري از هر شاخه 

 هاقيود ولتاژ براي شينه 

 قيود توان اکتيو براي ژنراتورها 

 قيود توان راکتيو براي ژنراتورها 

 قيود تپ چنجر ترانسفورماتور 

  شده توسط کاربر( توان اکتيو و راکتيو با توجه به مرز تعيينقيود توان اکتيو و راکتيو مرزي )بيشينه/کمينه 

 DCسازي  بهينه -3-9-2-2

سازي با در نظر گرفتن قيوود گرفتگوي را فوراهم     ريزي خطي است که امكان بهينه بر مبناي روش برنامه DCسازي  بهينه

 تمام موارد گرفتگي بهينه است. صورت همزمان در نظر گرفته و جواب براي ي موارد گرفتگي را به سازي، همه کند. بهينه مي

 پشتيباني شده: توابع هدف

 هاي بار  هاي هزينه براي ژنراتور و تعرفه ها بر مبناي منحني کمينه کردن هزينه 

 کمينه کردن تغييرات توزيع ژنراتورها 

  کمينه کردن تغييرات تپ ترانسفورماتور از قبل تا بعد از خطا 

 متغيرهاي کنترلي:

 ورتوان اکتيو ژنرات 

 مكان تپ ترانسفورماتور 

 بار مصرفي 
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3-9-3- EMPS [75] 

گردد.  روز مي صورت منظم به در نروژ ساخته شد و به SINTEFتوسط مرکز تحقيقات انرژي  1975افزار در سال  اين نرم

هاي قدرتي است که مقداري از انرژي خود را  سازي سيستم سازي و بهينه افزار يک ابزار محاسباتي براي شبيه اين نرم

 افزار تا به حال منتشر گرديده است.  کنند. بيش از ده نسخه مختلف از نرم توليد مي 1صورت توان آبي هب

 ها سازي و قابليت ي شبيه نحوه -3-9-3-1

ي بهينه از منابع آبي و توليد حرارتوي بوا    افزار استفاده دهد. هدف اين نرم افزار تنها بخش الكتريسيته را پوشش مي اين نرم

و ذخاير  هاي توليد حرارتي، توان بادي ان و در دسترس بودن توليدات حرارتي است. عالوه بر تمامي فناوريتوجه به تقاضاي تو

 شده است:  ي مختلف اختياري زير نيز در نظر گرفته پم ي، چهار هزينه –انرژي هيدروالكتريكي 

 سوخت 

 برداري و تعمير هاي متغير بهره هزينه 

  جرائم انتشارCO2   

  ماليات 

کند  محاسبه مي اي را گيري ناحيه شود: يک بخش ارزيابي راهبُردي که جداول تصميم افزار از دو بخش تشكيل مي رماين ن

نمايد. گام زماني بوراي محاسوبات يوک     برداري را مشخص مي سازي است که تصميمات بهينه بهره و ديگري يک بخش شبيه

 25تواند براي  سازي کرد. آناليز مي ي مربوطه مدلات بار را نيز در هفتههفته به همراه يک منحني تداوم بار است تا بتوان تغيير

هاي توليد با جزئيات کامل، مصرف، تبوادل انورژي    افزار شامل برنامه سال انجام شود. نتايج به دست آمده از محاسبات اين نرم

 اي است. هاي حاشيه و قيمت ها بين ناحيه

 افزار هايي از كاربرد نرم نمونه -3-9-3-2

                                                 

1
 Hydro Power 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 ايران راهبري شبكه برق
140 

 

 

 1393 آبانويرايش اول، هوشمندي فناوري: 2فاز 

 

 

يافته بين بازار اروپاي شمالي و  اند: آناليزهاي مربوط به ظرفيت خط انتقال افزايش افزار استفاده کرده عاتي که از اين نرممطال

 ي قدرت. سازي تمامي شبكه بيني قيمت با شبيه ريزي براي توليد توان آبي، پيش مناطق اروپاي مجاور، برنامه

3-9-4- EMCAS [76] 

افوزار   کند. اين نرم سازي عملكرد سيستم قدرت استفاده مي براي شبيه 1مبنا -سازي عامل ي مدل افزار از يک شيوه اين نرم

افوزار توسوط    گردد. اين نورم  روز مي صورت ساالنه توسط آزمايشگاه ملي آرگونه به در آمريكا منتشر گرديده و به 2002در سال 

کشوور مختلوف    20ربوط به توليد توان در نزديوک بوه   هاي مو شرکت هاي سيستمهاي انتقال برق، اپراتور ها، شرکت دانشگاه

 شود.  جهان استفاده مي

 سازي و امكانات ي شبيه نحوه -3-9-4-1

افزار براي بررسي تأثيرات اقتصادي و عملكردي حوادث خوارجي مختلوف روي بخوش الكتريسويته در سيسوتم       از اين نرم

شوود.   ي که توسط کواربر تعريوف گرديوده اسوت انجوام موي      ي زمان شود. آناليزها در مبناي ساعتي براي بازه انرژي استفاده مي

اي  صورت مجموعوه  ها به شوند. عامل عنوان عواملي با مجموعه اهداف موردنظر خود نمايش داده مي کنندگان در بازار به شرکت

کننود،   مل موي گيري يا ع مستقل که با توجه به اطالعات محدود و عدم قطعيت داري که برايشان فراهم است، اقدام به تصميم

هاي انرژي تجديد پذير به همراه ها، توليدات حرارتي و فنّاوري سازي تمام هزينه افزار قابليت شبيه اند. اين نرمسازي گرديده مدل

گذاري نيز  قابليت آناليزهاي مربوط به سرمايه 2007هاي باتري/مبدل و تمام انواع خودروهاي الكتريكي را دارد. در سال فنّاوري

 افزار اضافه گرديده است. رمبه ن

 افزار هايي از كاربرد نرم نمونه -3-9-4-2

هوا   افزار ليست گرديده است. اين گوزارش  هاي مختلفي استفاده گرديده است که در سايت اين نرم افزار در گزارش اين نرم

قابتي براي بازار برق ميانه شامل آناليز خودروهاي الكتريكي هيبريدي و تأثيرشان بر روي شبكه انتقال، يک مطالعه روي بازار ر

ي ايبري و  جزيره هاي شبه مدت بازار برق، سيستم -سازي بازارهاي برق اروپاي مرکزي، آناليز کوتاه  متحده، شبيه رربي اياالت

                                                 

1
 Agent-Based 
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و يک آناليز مربووط بوه بوازار بورق      UKها در بازار برق  بيني قيمت و حل مسئله در مدار قرار گرفتن نيروگاه کره جنوبي، پيش

 شوند. کرواسي مي

3-9-5- SABA[  53، واحد پخش بار بهينه] 

 .باشود  موي  شبكه در راکتيو و اکتيو هاي توان بهينه پخش آن، از برداري بهره و برق شبكه طراحي در مهم ابزارهاي از يكي

 مسوئله  ايون  اضوي، ري نظر باشد. از مي شبكه از برداري بهره و برق توليد هاي هزينه رساندن حداقل سازي، به بهينه اين از هدف

 مورداستفاده روش .شود حل مشخص سازيبهينه الگوريتم يک طريق از بايد شود. که مي مدل سازيبهينه مسئله يک صورت به

 به کار پيشروي گام مناس  انتخاب براي آن در تمهيداتي و اول است درجه گراديان الگوريتم سازي، بهينه براي افزار نرم اين در

 بهينوه  پخوش ” مجزاي محاسباتي واحد دو افزار، اين نرم در کند. مي فراهم سازي بهينه براي را مناسبي قتد و سرعت که رفته

 .داد وجود  “راکتيو توان بهينه پخش” و   “اکتيو توان

 افزارهاي واحدهاي محاسباتي نرمويژگي -3-9-5-1

 ژنراتورهوا(   هموه  هزينوه  توابع وعتوليد )مجم کل هزينه کردن حداقل هدف اکتيو، توان بهينه پخش محاسباتي واحد در

 مسوئله  هايمحدوديت باشد. مي ژنراتورها توليدي هاي توان تنظيم هدف، اين به رسيدن براي مورداستفاده ابزاراست. 

 خطووط  از عبووري  مجاز توان حداکثر و ژنراتورها توليدي توان هاي، محدوديتبار پخش معادالت شامل سازي بهينه

 .باشند مي شبكه

 هزينه مجموع هدف، تابع است. شبكه در راکتيو توان گردش کاهش هدف راکتيو، توان بهينه پخش محاسباتي دواح در 

 هودف،  اين به رسيدن براي مورداستفاده ابزار است. شده مشخص هاي شينه از هر يک در خازن نص  هزينه و تلفات

 و نصو   محل تعيين نيز و تپ تغييردهنده داراي ترانسفورماتورهاي تنظيم تپ ژنراتوري، هاي شينه ولتاژ دامنه تنظيم

 ولتواژ  هواي محودوديت  بوار،  پخوش  شامل معادالت سازي بهينه مسئله هاي محدوديت باشد. مي شبكه در خازن مقدار

 .باشند مي ها شينه در نص  قابل خازن راکتيو توان حداکثر و ها شينه

 دارد وجود سازي بهينه الگوريتم براي تكرار تعداد حداکثر و تلورانس درنظرگرفتن امكان محاسباتي، واحدهاي اين در.  
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 هزينوه  شوده،  تلوف  انرژي هزينه شده، تلف توان هزينه درنظرگرفتن امكان راکتيو، توان بهينه پخش محاسباتي واحد در 

 .دارد وجود موردمطالعه دوره مدت و خازن نص 

 ولتواژ  زاويه و اندازه شامل اطالعات شوند. اين داده نمايش سبا گرافيكي محيط روي بر توانند مي بهينه بار پخش نتايج 

 .باشند مي خط انتهاي و ابتدا در شده دريافت و شده ارسال هاي توان و ها شينه در مصرفي و توليدي هاي توان ها، شينه

 فايل  يا متني فايل صورت به توانند مي بهينه بار پخش نتايجWord فايول  در زيور  تاطالعا صورت، اين در شوند. ارائه 

 :شد خواهند ارائه

 شبكه حاوي فايل عنوان و بار پخش انجام زمان 

 خط تلفات و انتها و ابتدا هاي شينه در ظاهري و راکتيو اکتيو، توان شامل شبكه هاي شاخه به مربوط اطالعات 

 شبكه کل تلفات 

 است بيشتر مجاز حد از ها آن عبوري بار که خطوطي به مربوط اطالعات 

 و توليودي  راکتيوو  و اکتيو توان ميزان زاويه ولتاژ، ولتاژ، اندازه شينه، نوع شامل شبكه هاي شينه به مربوط تاطالعا 

 شينه هر در راکتيو و اکتيو تطابق توان عدم شينه، هر در مصرفي

 است شده انجام راکتيو توان يا کنترل ولتاژ ها آن در که ژنراتوري هاي شينه يا بار هاي شينه به مربوط اطالعات 

 ترانسفورماتورها تپ تنظيم به مربوط اطالعات
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 ترسيم درخت فناوري حوزه ها و زير حوزه ها 

 شاهده مي گردد.م( 2-3 )شكل رويه هاي هر حوزه در ( 1-3 )شكل درخت فناوري حوزه ها در

 

 ( : نماي گرافيكي درخت فناوري حوزه هاي نرم افزاري شبكه برق1-3 )شكل 
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 شبكه برق به تفكيک هر يک از حوزه ها  ي(: نماي گرافيكي رويه هاي نرم افزار2-3 )شكل 
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 گيري  : نتيجه

و تحليل صونعت بورق اسوت. از     افزارهاي ارائه شده براي مطالعه ي گزارش بررسي وضعيت و مشخصات نرم هدف از تهيه

هاي  جا که صنعت برق يک صنعت بسيار پيچيده و وسيع است، براي مطالعه و تحليل اين سيستم نياز است که در ابتدا رويه آن

صورت جداگانه مورد بررسي قورار   بندي گردد و وضعيت هر حوزه به هاي مختلف تقسيم مطالعات مربوط به اين صنعت به حوزه

، و DIgSILENT ،CYME ،NEPLANافزار مهم و معتبر در صنعت برق ) ي چهار نرم ن پروژه در ابتدا با مطالعهدر ايگيرد. 

ETAPافزاري مورد نياز براي مطالعه، تحليل و  هاي نرم افزارهاي مورد استفاده در ديس اچينگ ملي ايران، رويه ( و همچنين نرم

ي بورق موورد    بندي مطالعه، تحليول و راهبوري شوبكه    تلف براي حوزهي برق تعيين گرديد. س س سه روش مخ راهبري شبكه

هواي   ي عمر سيستم قدرت صورت گرفوت؛ در روش دوم از بوازه   بندي بر اساس چرخه استفاده قرار گرفت. در روش اول، حوزه

افزاري صورت  هاي نرم بندي بر اساس کاربرد رويه ده شد؛ و در روش سوم حوزهبندي استفا هاي مطالعاتي براي حوزه زماني رويه

تر  بندي سوم، کاربردي افزار مذکور است. با توجه به اينكه روش حوزه چهار نرم هاي ارائه شده توسط بندي گرفت که مشابه دسته

بندي مجامع آکادميک نيز مطابقوت   افزاري جهان بوده، و با حوزه ي نرم ي متخصصين حوزه ي چندين ساله بوده، مطابق تجربه

 ي پروژه و تدوين درخت فناوري منظور گرديد.  بندي مرجع براي ادامه بندي به عنوان حوزه حوزه دارد، اين

مطالعات برداري،  بهرهراهبري، مطالعات ي  حوزه يازدهبه  هاي برق بندي، مطالعه، تحليل و راهبري شبكه در اين روش حوزه

مطالعوات  پايوايي،  مطالعات کيفيت توان، مطالعات   توزيع، اي ه مطالعات شبكهريزي،  برنامهمطالعات حفاظت، امنيت، مطالعات 

ي هور   بندي، حوزه بندي شد و با استفاده از اين حوزه ريزي انرژي تقسيم مطالعات برنامهو  مطالعات مديريت دارايي، ها ريزشبكه

هواي تجديدپوذير در    ده از انورژي . از طرفي با توجه به افزايش استفاافزاري تعيين شده نيز مشخص گرديد هاي نرم يک از رويه

اي به منظور بررسوي اتصوال و    هاي جداگانه افزارها بسته هاي هوشمند، در اکثر نرم صنعت برق و نيز اقبال صنعت برق از شبكه

و  ي مطالعاتي جديدِ اتصوال  هاي هوشمند ارائه شده است. بنابراين دو رويه برداري از منابع تجديدپذير، و نيز بررسي شبكه بهره

سو س بوه   هاي هوشمند نيز تعريف گرديده و در اين گزارش مورد بررسي قورار گرفت.  برداري از منابع تجديدپذير و شبكه بهره

اجزاء و کارکرد واحدهاي محاسباتي نرم افزارهاي مطرح و متداول در هر حوزه و زير حوزه پرداخته شود و در انتهواي گوزارش    

ديووووووووووود. درخوووووووووووت فنووووووووووواوري بوووووووووووه صوووووووووووورت جوووووووووووداول ترسووووووووووويم گر   
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 پيوست و ضمائم

 جلسات کميته راهبري
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 اولين صورت جلسه كميته راهبري
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 راهبريدومين صورت جلسه 
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 سومين جلسه كميته راهبري 
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 چهارمين جلسه كميته راهبري 
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افزارهای تحليل،  سازی و توسعه نرم طراحي، پياده" یفناورو نقشه راه توسعه  در فازهای اول و دوم پروژه تدوين سند راهبردی

، افزارهای شبكه برق نرمبا انجام مطالعات اوليه در زمينه ساختار، قوانين و درخت فناوری "مطالعه و راهبری شبكه برق ايران

محدوده و مرز مطالعات از منظر فني، ساختاری و قوانين و مقررات مشخص گرديد. در بخش دوم مرحله سوم با در نظر گرفتن 

و با توجه به عدم  افزارهای تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ايران سازی و توسعه نرم اده، پيطراحي یفناورانداز توسعه  چشم

ها انجام خواهد شد. به  افزار نرمبندی بين اين  به دليل کمبود منابع، اولويت افزارها نرمگذاری روی تمامي اين  امكان سرمايه

بندی  اولويت  گزارش با استفاده از روشدر اين  ،ی شبكه برق ايرانافزارهای تحليل، مطالعه و راهبر نرم بندی  منظور اولويت

دار  اولويت افزارهای نرمبندی و سپس تعيين سبك و رويه اکتساب مناسب برای هريك از  تحليل سلسله مراتبي، به اولويت

در فصل اول، در فصل دوم بندی و سبك اکتساب فناوری  پرداخته شده است. لذا پس از ارائه مرور ادبيات متدولوژی اولويت

است و  مندرج در درخت فناوری با استفاده از نظرات خبرگان ارائه شده افزارهای تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ايران نرم

 بررسي شده است. دار اولويتافزارهای  نرم سبك اکتساب مناسبدر انتهای فصل 
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 اكتساب فناوري
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 مقدمه -1-1

شد. اين امر با ميهای فناورانه  ها در تمامي حوزه بندی فناوری ريزی توسعه فناوری، اولويت يكي از موضوعات مهم در برنامه

 نظر گررفتن روز با توجه به تعدد موضوعات مطرح و نيز با در  یها یفناور همهاز آن جهت دارای اهميت است که پرداختن به 

 .پذير نخواهد بود ن و ...(، امكاننابع )منابع مالي، انساني، زمامحدوديت م

 از: اند عبارتکارکردهای فراواني دارد که   بندی فناوری اولويت 

 های پژوهشي دارای اولويت بر اساس نيازهای فعلي و آينده بخش تعريف پروژه 

 شده انسجام و هماهنگي بين موضوعات پژوهشي در راستای نيل به اهداف تعيين 

  الخصوص مراکز پژوهشي و صنعت نفعان علي تمامي ذی نيماب يفايجاد يك چارچوب تعامل و همكاری 

 دار های اولويت تخصيص منابع مالي و انساني به صورت هدفمند در جهت پروژه 

  ساليانه یها بودجهبسترسازی جهت تدوين، توجيه و تصويب برنامه و 

 دار های اولويت جهت فناوریها و اقدامات حمايتي در  تمرکز سياست 

گيرری چنرد معيراره،     هرای تصرميم   توانمنردی، روش  –هرايي نظيرر جرذابيت، جرذابيت      ها روش بندی فناوریبرای اولويت

بندی و تدوين ارکان جهت سراز در ايرن فصرل متردولوژی      با توجه به مزايای اولويتروش ليتل و ... وجود دارد.  ،پژوهي آينده

 ها به اختصار بيان شده است. بندی فناوری ه جهت اولويتچند معيار یريگ ميتصم
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 1گيري چند شاخصه هاي تصميم روش -1-2

 3های کالسريك ماننرد الكترره    توسعه پيدا کردند. روش 1960ی  به طور وسيع در دهه 2گيری چند معياره های تصميم روش

های موجود توسعه پيدا کرد و  ی روش های اصالح شده های جديد و نسخه روش 1970ی  محصول همين دهه هستند. در دهه

گيری چند معياره تحول  های تصميم با استفاده از رايانه، در کاربرد و نتايج حاصل از استفاده از روش 1980ی  در نهايت در دهه

 سريعي رخ داد.

ف برای انتخاب، های مختل گيری چند معياره مبتني بر چند بخش اصلي هستند؛ تعيين گزينه های تصميم روش  به طور عام،

ها، براساس هر يك از معيارهای ارزيابي. در  های مختلف و تعيين نتايج ارزيابي هر يك از گزينه انتخاب معيارهای ارزيابي گزينه

 آيد. شود، به دست مي ی اين بررسي يك ماتريس که عموماً تحت عنوان ماتريس تصميم خوانده مي نتيجه

سرازی و يرا    هرای بهينره   شوند )مانند روش گيری چند معياره شناخته مي عنوان تصميمهای مختلفي با  رغم اينكه روش علي

از  انرد  عبارتها  گيری برداشته شوند بسيار به هم شبيه هستند. اين گام هايي که بايد در مسير تصميم گام  بندی(، های رتبه روش

بندی  اردهي ماتريس تصميم، تعيين وزن معيارها، اولويتها، انتخاب معيارها، تشكيل و مقد تعريف مسئله، تعيين و تبيين گزينه

 گيری. ها و تصميم گزينه

را در ايراتت متحرده و اروپرا ارائره      ستيز طيمحهای مختلف مرتبط با  گيری در سازمان تصميم روش 4لينكوف و ديگران

سرازی   سرازی فيزيكري و بعرد بهينره     دلگيری اغلب بر مبنای مر  رغم اينكه فرآيند تصميم کنند که علي بيان مي ها آنکنند.  مي

گيرری   های متولي مسائل زيست محيطي در حال حرکت به سمت استفاده از ابزارهای تصرميم  مهندسي بنا شده است، سازمان

های مختلف ذکر شرده در برات    همچنين ارتباط بين گام ها آنگيری چند معياره هستند.  های تصميم تحليلي، به خصوص روش

 .[4] اند ريزی در سطح عمومي را تبيين کرده ری چند معياره و فرآيندهای برنامهگي برای تصميم

                                                 

1.Multiple Attribute Decision Making (MADM) 

2.Multiple Criteria Decision Making(MCDM) 

3.ELECTRE 

4.Linkov et al. 
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ريزی انرژی، استفاده  محيطي، تكنولوژيك و اجتماعي در برنامه های زيست ی انرژی، نياز به در نظر گرفتن شاخص در حوزه

گيرری   های مختلرف تصرميم   بين روش در 1گيری چند معياره را رونق بخشيده است. پوهكار و راماچاندران های تصميم از روش

 دانند. ريزی انرژی مي ها در برنامه ترين روش را پراستفاده و روش الكتره 3، روش پرومته2مراتبي چند معياره، فرآيند تحليل سلسله

 4توافقهای  کند. سپس ماتريس های مختلف عمل مي های باتتر بين هر جفت از گزينه روش الكتره بر مبنای تعيين اولويت

اند که ايرن روش   نشان داده 6شوند. بكالي و ديگران های مختلف تشكيل داده مي بندی بين گزينه انتخاب يا رتبه برای 5تنافر و

هرای   ی انررژی  ی عمليراتي را بررای توسرعه    يرك برنامره   هرا  آنريزی انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.  به خوبي در برنامه

اند. اين معيارها در چهرار   ای، با استفاده از رويكرد چند معياره با دوازده معيار ارزيابي، بررسي کرده تجديدپذير در مقياس منطقه

دسته سازگاری با شرايط سياسري و حقروقي، سرازگاری برا شررايط تكنولوژيرك و اقتصرادی، سرازگاری برا تقاضرای انررژی            

 .[4] اند هبندی شد طبقه يطيمح ستيزهای  و تطابق با محدوديت شده ينيب شيپ

 مرورد  8ی کررت  اند، برای تدوين استراتژی انرژی در جزيرره  گزارش کرده 7روش الكتره، همچنان که گئورگوپولو و ديگران

بررای ارزيرابي و    يطر يمح سرت يزاستفاده قرار گرفته است. در اين بررسي چهار دسته معيار اقتصادی، سياسري، تكنولوژيرك و   

گيری چنرد معيراره بررای انتخراب برين       های تصميم اده قرار گرفته است. استفاده از روشهای مختلف مورد استف مقايسه گزينه

های تجديدپذير  ای، خصوصاً در مناطقي که دارای منابع فراوان انرژی های انرژی در سطح منطقه های مختلف در سياست گزينه

محيطري را، بره ماننرد     وارد کردن معيارهای زيست ها، در اين موارد، هستند مورد تأکيد اين پژوهش است. استفاده از اين روش

اين نكته مورد تأکيد قرار گرفتره اسرت کره مرا برا       حالکند. به هر  معيارهای فني، اقتصادی و سياسي، برای تحليل ممكن مي

ها يكي از ها تن ؛ به عبارت ديگر، به کار بردن اين روش"ساز ميتصم"های  مواجه هستيم و نه با روش "يار تصميم"های  تكنيك

 .[4] دهند گيری را تشكيل مي های تزم برای تصميم گام

                                                 

1.Pohekar and Ramachandran 

2.Analytical Hierarchy Process (AHP) 

3.PROMETHEE 

4.Concordance Matrix 

5.Discordance Matrix 

6.Beccali et al. 

7.Georgopoulou et al. 

8.Crete Island 
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بررای ارزيرابي    2يك نظام يكپارچره چنردمعياره   1استفاده از روش پرومته نيز در حال افزايش است. کاواترو  از طرف ديگر،

ظام را برا اسرتفاده از معيارهرای    ی اين نظام قرار دارد. او اين ن کند که روش پرومته به عنوان مبنای توسعه های طرح مي گزينه

بره کرار    3های مختلف در مورد منطقه ايتاليايي مسينا محيطي و اجتماعي برای مقايسه بين گزينه اقتصادی، تكنولوژيك، زيست

شود( برای رسريدن بره    )که برابر تفاضل بين جريان مثبت و منفي تعريف مي 4برد. اين نكته که در اين مورد جريان خالص مي

 گيرد حائز اهميت است. های مختلف مورد استفاده قرار مي بندی در بين گزينه رتبه

گيری چند معياره، که به صورت موازی با يكديگر و يا به دنبال هم به کار برده  های تصميم ها، ترکيبي از روش اضافه بر اين

هرا ماننرد    ای مختلف در استفاده از ايرن روش ه ترکيب 5ريزی باشد. لوکن اند، نيز ممكن است انتخاب مناسبي برای برنامه شده

و فرايند تحليل سلسرله   6استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي در کنار پرومته، يا فرايند تحليل سلسله مراتبي توأم با تاپسيس

 .[4] دهد را در ادبيات مورد اشاره قرار مي 7ريزی آرماني مراتبي در کنار برنامه

گيرری و تعيرين جايگراه    های عام تصرميم گيری چندشاخصه، بررسي ابزاررابطه با موضوع تصميم پيش از ورود به بحث در

گيری، انتخاب از ميان چند جايگزين است. ايرن  گيری چند معياره خالي از لطف نيست. در اين مطالعه، منظور از تصميمتصميم

مختلف دارد. در مسائلي که مالحظات مربروط بره    یها وزهحگيری در رويكرد کاربرد فراواني در انواع مسائل مربوط به تصميم

ها مطرح باشد، استفاده از اين رويكرد بسريار مترداول اسرت. توانرايي اصرلي ايرن رويكررد در        گيریی پايدار در تصميمتوسعه

ای محتمرل  نهبنابراين، اين رويكرد نيز گزي؛ گيری استوجوه مختلف مسئله در تصميم کردن ليدخساختاربخشي به مسائل و 

 رسد.مي به نظری حاضر برای استفاده در حل مسئله

شود. سپس به معرفري   گيری نشان داده ميهای رياضي تصميمدر ميان تكنيك چند شاخصهگيری در ادامه، جايگاه تصميم

 شود.پرداخته مي چند شاخصهگيری تصميم

                                                 

1.Cavallaro  

2.Multicriteria integrated system 

3.Messina 

4.Net flow 

5.Loken  

6.Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) 

7.Goal Programming (GP) 
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تحقيق "باشد که غالباً تحت عناوين  اليت پژوهشگران ميی فعدستاوردهاترين  گيری، يكي از با ارزش فنون رياضي تصميم

شوند. در نگرش فرآيندی  در محافل علمي مطرح مي "گيری های کمي تصميم تكنيك"و يا  "پژوهش عملياتي"، "در عمليات

ينش بهترين يا های ممكن و گز حل تصميم، ارزيابي راه مسئلهگيری، محور تأکيد و کاربرد اين فنون به ايجاد مدل از  به تصميم

سازی و  گيری، حكايت از ساده های اوليه تصميم شود. بررسي مفروضات و رويكرد تكنيك حل مربوطه مي ترين راه بخش  رضايت

گيری کمتر بره   های نوين تصميم قرار دادن تمام ابعاد مترتب بر مسائل تصميم دارد. اما در حال حاضر، روش مدنظرناتواني در 

هرای ديناميرك مسرائل     های ايستا، به خوبي قادر به لحاظ نمودن جنبه ی و آناليز جنبهساز مدلو عالوه بر سازی پرداخته  ساده

هرای   گيرری، روش  باشند. به عبارت ديگر در گذر زمان همراه با افزايش درجره پيچيردگي و تنروع مسرائل تصرميم      تصميم مي

هرا بره    شده از کاربرد اين روش اند. همچنين نتايج گزارش  ديدههای بيشتری برخوردار گر گيری نيز متنوع و از توانمندی تصميم

هرای   گيری دارد. اما بايد توجه داشت که هر يك از روش های مختلف تصميم از حوزه ها آنخوبي دتلت بر استفاده گسترده از 

ا ارجحيرت دارد. در  هر  گيری با توجه به مفروضات و رويكرد خاص خود در برخي شرايط تصميم، نسبت به ديگرر روش  تصميم

برر   رگرذار يتأثگيری بر مبنای ميزان اطالعات موجود در خصوص عوامرل   تصميم مسئلهبندی شرايط حاکم بر  شكل زير، دسته

 های قابل استفاده در هر شرايط نشان داده شده است. ترين روش گيری به همراه برخي از مهم تصميم
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 گيري بندي شرايط حاكم بر مسئله تصميم دسته(: 1-1 شكل )

در  هرا  آنمشخص است تصميمات اخذ شده از سوی افراد بسته به ميزان دانش و اطالعات  (1-1 )شكل گونه که در  همان

گيری  در شرايط عدم اطمينان، دتلت بر نوعي از تصميمگيری  شوند. تصميم مي  گيری به سه دسته تقسيم مورد وضعيت تصميم

دارد که به دليل وجود متغيرهای غيرقابل کنترل، پيامدهای انتخاب هر گزينه يا تصميم، مشخص نخواهد بود. اين شرايط نيرز  

 شود: به نوبه خود به دو دسته تقسيم مي

 گيری در شرايط عدم اطمينان کامل تصميم 

 يسكگيری در شرايط ر تصميم 

متغيرهای غيرقابل کنترل ندارد و لذا مشخص  در خصوصهيچ نوع اطالعاتي  رندهيگ ميتصمدر شرايط عدم اطمينان کامل، 

بيني وضعيت آتي به صورت احتمالي نيز ميسر نيست. در اين  دهد و حتي پيش نيست که در آينده چه شرايط و وضعيتي رخ مي
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تكنيك فرصت از دست رفتره   و 2بيني ، تكنيك خوش1هايي نظير تكنيك بدبيني يكتوان از تكن گيری، مي نوع از شرايط تصميم

های مختلفي نسبت به شرايط آتي و پيامدهای هر تصرميم متصرور شرده و     ها ديدگاه استفاده کرد. به طور کلي در اين تكنيك

 شود. گزينه بهينه برگزيده مي

گيرنده قادر بره تعيرين احتمرال     اشد، با اين تفاوت که تصميمب گيری در شرايط ريسك شبيه حالت عدم اطمينان مي تصميم

باشد. به عبارت ديگر از ديدگاه رياضي، تابع توزيع احتمالي وقوع متغيرهای غيرقابل کنترل  رخداد متغيرهای غيرقابل کنترل مي

حتمالي قابل اسرتفاده بروده و   های ا را تجزيه و تحليل کرد. در اين شرايط، مدل ها آنتوان  مشخص است؛ لذا از اين طريق مي

 شوند. گيری، تقسيم مي ، نشان داده شده است، به دو دسته بدون استفاده و با استفاده از نمونهشكل باتکه  گونه همان

گيری، به علت وجود تعارض بين منافع دو رقيب، يك تصميم به عنروان متغيرر غيرقابرل کنتررل      در شرايط تعارض تصميم

گيرنده، همگي منطقي بوده و هر يك  فرض بر آن است که رقبای تصميم شرايطشود. در اين  ده تلقي ميگيرن برای يك تصميم

گيرری، ايرن نروع     هرای تصرميم   نظرر روش  سعي بر آن دارد که بيشترين سود يا کمترين ضرر ممكنه را متحمل شود. از نقطه 

 شود. مي بررسي 3ها بازی  گيری تحت عنوان تئوری تصميم

شوند. به عبارت ديگر در اين  بر تصميم، ثابت فرض مي رگذاريتأثيری در شرايط اطمينان کامل، کليه متغيرهای گ در تصميم

گيرری، متغيرهرای    داند و لذا برای اين شررايط از تصرميم   گيرنده با اطمينان، پيامدهای انتخاب هر گزينه را مي شرايط، تصميم

گيری چند معياره و  ها و فنون تصميم گيری در اين حوزه به دو دسته مدل يمهای رياضي تصم غيرقابل کنترل وجود ندارد. روش

زمان برای انتخاب تصرميم مرد نظرر     شوند. در دسته اول، دو يا چند معيار به طور هم ها و فنون غير چند معياره تقسيم مي مدل

شرود،   ودن سود يا حداقل نمودن هزينه بيان ميگيرد؛ اما در دسته دوم، تنها يك معيار که غالباً تحت عنوان حداکثر نم قرار مي

 ريزی خطي و مشتقات آن ارائه شده است. های متنوعي نظير برنامه باشد. در اين دسته، روش گيری مي مبنای تصميم

                                                 

1.Maximin 

2.Maximax 

3. Games theory 
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گيری چندشاخصه  های تصميم و مدل 1يچند هدفگيری  های تصميم گيری چند معياره نيز به دو دسته مدل های تصميم مدل

گيرند.  مد نظر قرار مي شدن نهيبهي، چندين هدف به طور همزمان جهت چند هدفگيری  های تصميم شوند. در مدل تقسيم مي

مقياس سنجش برای هر هدف ممكن است با مقياس سنجش برای ساير اهداف متفاوت باشد. به عنروان مثرال، يرك هردف     

شود و هدف ديگر حداقل استفاده از ساعات نيرروی کرار    تواند حداکثر نمودن سود باشد که بر حسب واحد پول سنجيده مي مي

گيرنرده از   تصرميم  مثالًکنند.  باشد. از طرفي اين اهداف در برخي موارد در تضاد با يكديگر هستند و در يك جهت حرکت نمي

دستمزد است. های حقوق و  يك سو تمايل دارد رضايت کارکنان را افزايش دهد و از سوی ديگر، خواستار حداقل نمودن هزينه

 ريزی آرماني است. گيری، برنامه به هر حال در اين زمينه کاراترين روش تصميم

گيری با لحاظ نمودن معيارهای مختلف )و معموتً متعارض( در فضای جواب  تصميم گيری چند شاخصه های تصميم در مدل

ی  گيرری چنرد معيراره در دسرته     هرای تصرميم   نيز پيداسرت، تكنيرك  ( 2-1 )شكل که در  طور همان. پذيرد گسسته صورت مي

 گيرند. گيری چند شاخصه قرار مي ها با نام تصميم ی از تكنيكتر بزرگ

 

 گيري چندمعياره نسبت به تصميم چند شاخصهگيري  (: جايگاه تصميم2-1 )شكل 

 گردد: گيری چند شاخصه معموتً توسط ماتريس ذيل فرموله ميتصميم 

 

 

                                                 

1.Multi-Objective Decision Making (MODM) 
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 گيري چند شاخصه تصميم(: ماتريس 1-1 جدول )

Xn ... X2 X1 
 شاخص

 گزينه 

r1n … r12 r11 A1 

r2n … r22 r12 A2 

 rij    
rmn … rm2 rm1 Am 

 

A بيانگر گزينه ،j و ام rijدهنده ارزيابي گزينه  ، نشانi بر مبنای معيار  امj باشد ام 

ای  های مختلف و غالباً متعارض باشند. در اين بين، گزينه تواند از مقياس ، ميچند شاخصهگيری  های تصميم ها در مدل معيار

باشد. بره هرر حرال از لحراظ      ير ممكن ميآل هر معيار را تأمين نمايد؛ اگرچه اين امر در اغلب مواقع غ بهتر خواهد بود که ايده

تررين ارزش يرا    خواهرد برود کره مررجح     *Aذهني ، يك گزينه چند شاخصهگيری  رياضي، بهترين گزينه در يك مدل تصميم

 مطلوبيت را از هر معيار کسب نمايد.

ها است که به صورت  گيری معيار ، مقياس اندازهچند شاخصهگيری  های تصميم يكي ديگر از موضوعات مورد توجه در مدل

گيری ممكن است متفاوت باشد )مانند هزينه بر حسرب   های کمي نيز مقياس اندازه کمي و کيفي وجود دارد. به عالوه در معيار

شود. بررای ايرن    استفاده مي  ای ای و رتبه های فاصله های کيفي، از مقياس گيری معيار ريال و وزن بر حسب کيلوگرم(. در اندازه

 شود:زير پيشنهاد ميکار خط کش 

 

       10            9               7              5              3                  1               0 

 

 خيلي کم                  متوسط                                    خيلي زياد     
 

 گيري كيفي كش اندازه خط (:3-1 شكل )
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تر خواهد بود( بره صرورت    )هر چه بيشتر باشد مطلوب "استحكام"هايي با جنبه مثبت مانند  گيری برای معيار اين نوع اندازه

کننده حداکثر ارزش ممكن از معيار مورد نظرر   مشخص 10قدار صفر بيانگر حداقل ارزش ممكن و مقدار شود. م فوق تعريف مي

را عكس کرده تا معيار جنبه مثبت پيدا کند چرا که ذهرن   سؤالشود است. در صورتي که معيار جنبه منفي داشت، پيشنهاد مي

 نير اتوان به هزينه بيشرتر تبرديل کررد؛ در     يار هزينه کمتر را ميکند. برای مثال مع انسان در مورد جنبه مثبت بهتر ارزيابي مي

 .تبديل کرد 7را انتخاب کند، به  3و اگر  1به  را آنرا انتخاب کند، بايد  9اگر پاسخ دهنده جواب  صورت

 :باشند های زير مشترك مي ، بسيار متنوع هستند؛ اما با وجود اين تنوع، در ويژگيچند شاخصهگيری  مسائل تصميم

بنردی مرورد    ، تعداد محدودی گزينه جهت اولويت، انتخاب و يرا دسرته  چند شاخصهگيری  ها: در مسائل تصميم الف ر گزينه 

 يا کانديدا است. و 3، اقدام2، خط مشي1های انتخاب گيرند. معموتً واژه گزينه مترادف با واژه بررسي قرار مي

ها پس  باشد. در اين معيار های چندگانه مي ، دارای معيارچند شاخصهری گي از نوع تصميم مسئلههای چندگانه: هر  ب ر معيار

ها  گردد. تعداد معيار بندی مي ها بر مبنای آن، سرانجام گزينه برتر انتخاب يا اولويت گيرنده و ارزيابي گزينه از ارائه توسط تصميم

 بستگي دارد. مسئلهبه ماهيت 

 بودن يمعنگيری متفاوتي است. لذا به دليل با  معيار ديگر دارای مقياس اندازه: هر معيار نسبت به اسيمق يبج ر واحدهای  

 ها حفظ شود. ای که اهميت نسبي آن شوند، به گونه مي اسيمق يبها  های علمي، داده محاسبات و نتايج از طريق روش

اهميرت نسربي هرر     ر اسراس ب، مستلزم وجود اطالعاتي است که چند شاخصهگيری  های تصميم د ر وزن معيار: تمام روش 

توانرد   هرا مري   های مربروط بره معيرار    معيار بدست آمده باشند. اين اطالعات معموتً دارای مقياس ترتيبي يا اصلي هستند. وزن

هرا ميرزان اهميرت     های علمي به معيارها تخصيص داده شرود. در واقرع وزن   گيرنده و يا به وسيله روش مستقيماً توسط تصميم

 کند. گيری مربوطه بيان مي ا در تصميمنسبي هر معيار ر

                                                 

1.Option 

2.Policy 

3.Action 
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 گيري چند شاخصه فرآيند تصميم 1-2-1

نفع هرر شرخص يرا گروهري     نفعان در تصميم است. منظور از ذیگيران و ذیگيری، تعيين تصميماولين اولويت در تصميم

-گيری ميابتدای فرآيند تصميم گيران درگيری تأثيرگذار بوده يا از آن اثرپذير باشد. با تعيين تصميماست که بر فرآيند تصميم

ی ، اهداف و معيارها پيشگيری کررد. برا وجرود عردم حضرور پيوسرته      ازهاين شيپتوان از بروز عدم توافق بر سر تعريف مسئله، 

 های زير در فرآيند ضروری است:ها برای قدم دريافتي از آن 1هایان( در انجام ارزيابي، بازخورد) ريگتصميم

 تعريف مسئله 

 نيازهاپيش تعيين 

 تعيين اهداف 

 ی معيارهای ارزيابيتوسعه 

های بعدی است؛ اما برا   است. فرآيند از قدم اول به سمت قدم چند شاخصهگيری ی فرآيند تصميمدهندهنشان( 4-1 )شكل 

 توان به عقب حرکت کرد.دريافت اطالعات جديد، در هر قدمي مي

 

 گيري چند شاخصه (: فرآيند تصميم4-1 شكل )

                                                 

1.feedback 
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 : تعريف مسئله1قدم 

هرای   ای، فررض  بايست حداقل، علل ريشه گيری خوب است. اين فرآيند مي تعريف مسئله اولين قدم اساسي در يك تصميم

واضح  صورت به مالحظاتدف از تعريف مسئله، بيان عيين کند. هنفعان را ت محدودکننده، مرز سيستم و سازمان و مالحظات ذی

گيرران و   توافرق تصرميم   باشرد. شررايط اوليره و مطلروب مري     ی کننده فيتوصای و  جمله ی تك ی مسئله و در قالب يك بيانيه

همره برر    نظرر اتفراق  ی مكتوب ضروری است. اين کار به منظور حصول اطمينران از   ی مسئله گران بر روی يك بيانيه تحليل

 شود. بايست حل شود، انجام مي ای که مي مسئله

 به منظورکافي در رابطه با مسئله است. اين کار  سؤاتتی مناسب، پرسش ی مسئلهی يك بيانيهی کليدی در توسعهنكته

-تقاضای بررسي بيانيهها توان از آن نفعان ميگيرد. با وجود ذینفعان صورت ميی ذیگويي به مسئلهحصول اطمينان از پاسخ

-نيازها و اهداف فراهم ميی مسئله به همراه شرايط فعلي و مطلوب کرد. اين اقدام يك بررسي خارجي را پيش از تعيين پيش

 آورد.

 

 

 (: فرآيند تعريف مسئله5-1 شكل )
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 هانياز: تعيين پيش2قدم 

ی کارهرايي هسرتند    کننده نيازها تشريح پيش بايست دارا باشند. های قابل پذيرش مي حل هستند که راهنيازها، شرايطي  پيش

واحد در روز توسط يك فرآيند  10تواند توليد حداقل  نياز مي بايست برای مسئله انجام دهد. برای مثال، يك پيش حل مي که راه

نيازهرايي کره ميران     در روز، حذف خواهد شد. نيازی به استفاده از پريش  واحد توليد 9ای با تنها  باشد. در اين صورت هر گزينه

 کنند، نيست. ها تفاوتي ايجاد نمي گزينه

 : تدوين اهداف3قدم 

 از: اند عبارتهايي از اهداف  است. مثال  مطلوب و مورد عالقه 1ی ريزانه های برنامه ای از ارزش های گسترده اهداف، بيانيه

 کارگران کاهش خطر تشعشعات روی 

 ها کاهش هزينه 

 کاهش ريسك عمومي 

بايسرت اهرداف را   کند. مري  ها ميل مي ها و مطلوب نيازها( فراتر رفته و به خواسته )پيش نبايد ضروری های حداقل از اهداف

تعيرين   ی اهرداف در  بره علرت اسرتفاده    (.ی بايد اسرتفاده شرود  ی نبايد از واژهمثبت بيان کرد )بجای استفاده از واژه صورت به

 شوند. ها تعيين مي ها مقدم بر گزينه های برتر )يعني تعريف مطلوب مسئله با جزئيات بيشتر(، آن گزينه

شود. در خالل تعريف اهرداف،   گاهي اهداف متعارض هستند. اين موضوع نه غيرمعمول بوده و نه موجب ايجاد نگراني مي

ی نيست. ممكرن اسرت، فرآينرد تردوين اهرداف منجرر بره تعيرين         ها ضرور ها و تعيين اهميت نسبي آن رفع تعارض ميان آن

نيازهرا و   ای، فهم پيش نيازهايي که بايد به اهداف تبديل گردند، شود. در هر مطالعه شده يا پيش نيازهای جديد يا بازنگری پيش

 ها مهم است. اهداف، برای تعيين گزينه

 هاحل : شناسايي راه4قدم 

                                                 

1.Programmatic 
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کننرد. تريم    دهای مختلفي را به منظور تبرديل شررايط فعلري بره شررايط مطلروب پيشرنهاد مري        ها( رويكر ها )گزينه حل راه

نيازها را دارا بوده و اهداف را در حرد امكران بررآورده     هايي که پيش نيازها و اهداف را ارزيابي کرده و گزينه گيری، پيش تصميم

هايي  نيازها و برآورده ساختن اهداف متفاوت است. گزينه بودن پيشها در دارا  دهد. عموماً، توانايي گزينه کنند را پيشنهاد مي مي

نيازی برای يك گزينه، سه  بايست برای مطالعات بعدی جدا شوند. در صورت عدم دارا بودن پيش نيازها نبوده مي که دارای پيش

 عمل زير قابل انجام است:

 حذف گزينه 

 نياز تغيير يا حذف پيش 

 ك هدفي صورت بهنياز  بازگويي پيش 

شده توسرط آن باشرد. همچنرين، توصريف هرر گزينره،        ی تعريف مسئله حل راهی  دهنده بايست نشان توصيف هر گزينه مي

 ها است. ی تفاوت آن با ديگر گزينه دربرگيرنده

 : تعريف معيارها5قدم 

ها با يكديگر است.  ی گزينه ی اهداف بهترين نخواهد بود. اين موضوع، علت مقايسه ای در رابطه با همه معموتً هيچ گزينه

بايست بر  کنند، مي ها ايجاد تفاوت مي گيری که ميان گزينه ها به اهداف است. معيارهای تصميم ترين آن بهترين گزينه، نزديك

گيری اهرداف ضرروری اسرت. ايرن تعريرف معيارهرا        هايي برای اندازه شاخص صورت بهی اهداف بنا شوند. تعريف معيارها  پايه

 ها است. ر ميزان حصول اهداف پروژه توسط هر يك از گزينهنمايانگ

هرای   بايست در ميان گزينره  بايست نمايانگر موضوعي مهم بوده و به ديگر معيارها وابسته نباشد. هر معيار مي هر معيار مي

گيری  ی تصميم سئلهها در يك م ی گزينه داری تمايز ايجاد کند. برای مثال، در صورت همرنگ بودن همه معني طور بهمختلف 

 گير، رنگ يك معيار نخواهد بود. ها برای تصميم تفاوت بودن رنگ گزينه يا بي

 ی معيارها: شرايط مورد نياز برای مجموعه

 ی اهداف( کامل )شامل همه 
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 گير از عواقب هر گزينه( عملياتي )معنادار برای فهم تصميم 

 )غير تكراری )پرهيز از بازشماری 

 ل کنترل ماندن ابعاد مسئله(تعداد کم )برای قاب 

تری خواهد شد؛ چررا   فهم ی قابل استفاده از تعداد کمي از ابعاد مميزهای )منظور معيارهاست( واقعي، منجر به تحليل مسئله

از پيچيدگي مسئله کاسته شده است. هر هدف حداقل يك معيار ايجاد خواهد کرد. در صورتي که هدفي منجر بره تعريرف    که

 بايست حذف شود. شود، ميهيچ معياری ن

 ها برای تسهيل در انتخاب معيارها قابل استفاده هستند: برخي روش

 طوفان فكری 

 )1ميزگرد )مجمع
 

 روش معكوس 

  شده تعيين معيارهای از پيش 

ی مسرئله،   گر(، بررای تعيرين، تحليرل و توسرعه     ی گروه پشتيبان )تيم تحليل طوفان فكری: ابزاری مهم است که به وسيله

ها اسرت.   توليد ايده در 2ی غير محسوسات شود. طوفان فكری تكنيكي برای استفاده مي  های ممكن و معيارها بكار گرفته هگزين

ای در فرآيند، تا بعد،  تزم به بيان است که تفكر خالق و متفاوت، در اين گام، ضروری است. در فرآيند طوفان فكری هيچ ايده

ها پذيرش، پاتيش، ترکيب و يرا کنرار    شوند. پس از اتمام طوفان فكری، ايده ها ضبط مي يدهمورد انتقاد قرار نگرفته و همگي ا

 شوند. گذاشته مي

شرود. کسرب    ها پرسيده مي ی اهداف و معيارهای مربوط به آن جداگانه درباره طور بهميزگرد: در اين تكنيك از اعضای تيم 

 گردد(. ها پيش از شروع انتقادها ضبط مي قضاوت انجام پذيرد )همگي ايدهبايست بدون  ها مي اطالعات اوليه در رابطه با ايده

                                                 

1.Round Robin 

2.subconscious 
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تواند مفيد باشد. در روش نظامي، از  کننده، استفاده از روش نظامي مي در صورت تفاوت زياد در رتبه و موقعيت افراد شرکت

ی  قرار گرفتن افرراد از افرراد برا رتبره     ريتأثشود. اين عمل به منظور جلوگيری از تحت  تر، زودتر سؤال مي ی پايين افراد با رتبه

 پذيرد. باتتر صورت مي

ها را تعيين کرده و معيارهای  های موجود را در نظر گرفته، تفاوت ميان آن روش معكوس: در اين روش، اعضای تيم گزينه

 دهند. ها را توسعه مي نمايانگر اين تفاوت

توانند از راه  کنند. معيارها، همچين مي گيران برخي از معيارها را فراهم مي نفعان و تصميم شده: ذی معيارهای از پيش تعيين

 ی مشابه، تعيين اعتبار تعريف شوند. شده ی کارهای انجام مرور ادبيات و مطالعه

 یريکارگ بهگير، پيش از  تصميم دييتأی معيارهای مناسب ضروری هستند. همچنين،  گيران برای توسعه ها از تصميم  ورودی

 باشد. ها حياتي مي عيارها در ارزيابي گزينهم

 گيري : انتخاب يك تكنيك تصميم6قدم 

ها  مند( برای اعمال تفكر منتقدانه )ارزيابانه( بر اطالعات، داده های نظام ابزارهای تحليل تصميم، فرآيندهای منطقي )پروسه

ناواضح باشد، هستند. ابزارهای تحليل تصميم، اعمرال  ها  و تجارب برای اتخاذ تصميمي متعادل، زماني که انتخاب ميان گزينه

کننرد.   منرد فرراهم مري    هرای نظرام   ی مسرئله را از راه  ها به سؤاتت مطرح درباره های تفكر منتقدانه برای تجميع پاسخ مهارت

گيرری. ايرن    تصرميم هرا و   ها، ارزيابي ريسك و فايده از تبيين هدف، ارزشيابي گزينه اند عبارتها  های موجود در اين روش قدم

 ها نيز هستند. ها معموتً شامل امتيازدهي به معيارها و گزينه قدم

گيرری   ها دانست. هر يك از ابزارهای تصميم توان يك ابزار را بهترين آن گيری چند شاخصه، نمي از ميان ابزارهای تصميم

گيری را به دو  توان ابزارهای تصميم کلي مي ورط بهطور که بيان شد،  گيری مناسب هستند. همان برای شرايط خاصي از تصميم

شود. با توجه بره   گيری، ابزارهای متعددی يافت مي های ابزارهای تصميم ی کيفي و کمي تقسيم کرد. در هر يك از دسته دسته

هرا   تررين آن  مناسرب  گيران از ابزار، گران و تصميم ی مورد مطالعه و انتظارات تحليل شرايط مسئله، ميزان کاربرد ابزار در زمينه

 شود.های بعدی به معرفي اين ابزارها پرداخته ميشود. در بخش ی موردنظر انتخاب مي برای مسئله

 ابزار يريكارگ به: 7قدم 
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هرا ارزيرابي    های کمي، کيفي و ترکيرب آن  روش ی لهيوس بهتوانند  ها مي با توجه به شرايط مسئله و عوامل مانند آن، گزينه

شرود. برا   ها وزني اختصراص داده مري  ابزار، در صورت برابر نبودن اهميت نسبي معيارها، به هر يك از آن یريرگکا بهشوند. در 

تر خواهد برود. همچنرين، تحليرل حساسريت و عردم قطعيرت را       ها به اهداف مورد نظر نزديك بندی گزينه انجام اين کار، رتبه

گران مجرب فهم مورد نياز از ابزار انتخرابي را   رفت. در اين قدم، تحليلتوان به منظور افزايش کيفيت فرآيند تصميم بكار گ مي

  کنند.گيران فراهم مي برای تصميم

 حل : بررسي راه8قدم 

سرازی هردف    ی منتخب برای حصول اطمينران از بررآورده   گيری، گزينه پس از انتخاب بهترين گزينه توسط فرآيند تصميم

نيازها را دارا بوده و اهداف را به  بايست شرايط مطلوب را برآورده ساخته، پيش نهايي، مي ی تواند بررسي شود. گزينه مسئله، مي

ی  توانند آن را بره عنروان گزينره    گيری مي ی منتخب، تيم پشتيبان تصميم بهترين وجه حاصل کند. پس از اعتبارسنجي گزينه

 منتخب پيشنهاد دهند.

 فرايند تحليل سلسله مراتبي 1-2-2

چنرد   بندی راهكارها مطرح اسرت،  ی که در آن انتخاب يك راهكار از بين راهكارهای موجود و يا اولويتگير در علم تصميم

روش تحليرل سلسرله    ،اند. از اين ميران  جای خود را باز کرده"های چندگانه گيری با شاخصتصميم" هایسالي است که روش

تررين  رفته است. فرايند تحليل سلسله مراتبي يكي از معروفها در علم مديريت مورد استفاده قرار گ بيش از ساير روش يمراتب

ابرداع گرديرد. فراينرد     1970اتصل در دهره   منظوره است که اولين بار توسط توماس ال.ساعتي عراقي گيری چند فنون تصميم

ها  اس آثار متقابل آنکننده رفتار طبيعي و تفكر انساني است. اين تكنيك، مسائل پيچيده را بر اس تحليل سلسله مراتبي منعكس

 پردازد. به حل آن ميو ها را به شكلي ساده تبديل کرده  دهد و آن مورد بررسي قرار مي

توانرد   گيری روبروست مري  گيری با چند گزينه رقيب و معيار تصميمهنگامي که عمل تصميم ،فرايند تحليل سلسله مراتبي

گيری بر مقايسات زوجي نهفته است.  في باشند. اساس اين روش تصميمتواند کمي و کي استفاده گردد. معيارهای مطرح شده مي

تصميم، عوامل مورد مقايسره و   يدرخت سلسله مراتب ؛کند گيرنده با فراهم آوردن درخت سلسله مراتبي تصميم آغاز مي تصميم
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گيرد. اين مقايسات وزن  دهد. سپس يك سری مقايسات زوجي انجام مي های رقيب مورد ارزيابي در تصميم را نشان مي گزينه

 دهد. در نهايت منطق فرآيند تحليل سلسله های رقيب مورد ارزيابي در تصميم نشان مي هر يك از فاکتورها را در راستای گزينه

 .[4] ديسازد که تصميم بهينه حاصل آ های حاصل از مقايسات زوجي را با يكديگر تلفيق مي ای ماتريس مراتبي به گونه

 حليل سلسله مراتبياصول فرايند ت

اين روش( چهار اصل زير را به عنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبري بيران نمروده و کليره      گذار انيبن) توماس ساعتي

 قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است. اين اصول عبارتند از: ،محاسبات

 خواهد بود. nيك روی بر راب Aبر عنصر  Bيح عنصر باشد، ترج nبرابر  Bبر عصر  Aشرط معكوسي: اگر ترجيح عنصر 

توانرد   نمي Bبر عنصر  Aبايد همگن و قابل مقايسه باشند. به بيان ديگر برتری عنصر  Bبا عنصر  Aعنصر  اصل همگني:

 نهايت يا صفر باشد.بي

خطري ايرن وابسرتگي ترا      تواند وابسته باشد و به صرورت  وابستگي: هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح باتتر خود مي

 تواند ادامه داشته باشد. باتترين سطح مي

 مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي

 باشد: ه زير ميعمداين روش مستلزم چهار قدم  یريکارگ به

 يساز مدلالف( 

آورده در باشرند،  سلسله مراتبي از عناصر تصميم که با هم در ارتباط مري  صورت بهگيری له و هدف تصميمأدر اين قدم، مس

باشرد. فراينرد تحليرل سلسرله مراتبري       مي« های تصميم گزينه»و « گيریهای تصميمشاخص»شود. عناصر تصميم شامل  مي

نيازمند شكستن يك مساله با چندين شاخص به سلسله مراتبي از سطوح است. سطح بات بيانگر هدف اصرلي فراينرد تصرميم   

ترر در سرطح   های فرعي و جزئري  که ممكن است به شاخص)مده و اساسي های ع دهنده شاخصگيری است. سطح دوم، نشان

سلسله مراتب يك مسراله تصرميم   ( 6-1شكل )کند. در  های تصميم را ارائه مي باشد. سطح آخر گزينه بعدی شكسته شود( مي

 .نشان داده شده است
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 اله تصميمتب يك مساسلسله مر: (6-1 شكل )

 مقايسات زوجي() قضاوت ترجيحيب( 

بر اساس هر شاخص و قضاوت در مورد اهميت شاخص تصرميم برا انجرام     های مختلف تصميم، انجام مقايساتي بين گزينه

هايي که به طور عددی بايست مجموعه ماتريس گيرنده ميمقايسات زوجي، بعد از طراحي سلسله مراتب مساله تصميم، تصميم

هرا   گزينره ر ها نسبت به سراي  ها را نسبت به يكديگر و هر گزينه تصميم را با توجه به شاخص ا ارجحيت نسبي شاخصاهميت ي

مقايسه زوجي( و از طريرق تخصريص   )ايجاد کند. اين کار با انجام مقايسات دو به دو بين عناصر تصميم  نمايد، گيری مي اندازه

 گيرد. ت بين دو عنصر تصميم است، صورت ميدهنده ارجحيت يا اهمي امتيازات عددی که نشان

شود که  ام استفاده مي jهای  ها يا شاخص ام نسبت به گزينه iهای  ها با شاخص از مقايسه گزينه برای انجام اين کار معموتً

 شده است.ها نسبت به هم نشان داده  گذاری شاخص نحوه ارزش( 2-1 )جدول در 

 هاي نسبي وزن ( محاسباتج

قدم بعدی در فراينرد تحليرل سلسرله    ؛ ای از محاسبات عددی نسبت به هم از طريق مجموعه« عناصر تصميم»تعيين وزن 

های مقايسات زوجي  مراتبي انجام محاسبات تزم برای تعيين اولويت هر يك از عناصر تصميم با استفاده از اطالعات ماتريس

 عمليات رياضي در اين مرحله به صورت زير است.است. خالصه 

مجموع اعداد هر ستون از ماتريس مقايسات زوجي را محاسبه کرده، سپس هر عنصر ستون را بر مجموع اعداد آن سرتون  

 شود. ناميده مي« ماتريس مقايسات نرمال شده»آيد،  کنيم. ماتريس جديدی که بدين صورت بدست مي تقسيم مي
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کنيم. اين ميرانگين وزن نسربي عناصرر تصرميم برا       ر سطر از ماتريس مقايسات نرمال شده را محاسبه ميميانگين اعداد ه

 کند. سطرهای ماتريس را ارائه مي

 يكديگرها نسبت به  گذاري شاخص ارزش جدول :(2-1 )جدول 

ارزش 
 ترجيحي

 توضيح jنسبت به  iمقايسه وضعيت 

 اهميت برابر 1
اهميت برابر دارند و يا ارجحيتي نسبت به هم  jنسبت به  iگزينه يا شاخص 

 ندارند.

 تر است. کمي مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  تر نسبتاً مهم 3

 تر است. مهم jنسبت به  iگزينه يا شاخص  تر مهم 5

 است. jز دارای ارجحيت خيلي بيشتری ا iگزينه يا شاخص  تر خيلي مهم 7

 نيست. jتر و قابل مقايسه با  مهم jاز  iمطلقاً گزينه يا شاخص  کامالً مهم 9

 

 هاي نسبيد( ادغام وزن

های تصميم، در اين مرحله بايستي وزن نسبي هر عنصر را در وزن عناصر باتتر ضرب کررد ترا    بندی گزينه به منظور رتبه

 آيد. برای هر گزينه، مقدار وزن نهايي بدست ميوزن نهايي آن بدست آيد. با انجام اين مرحله 

گيرنده که در قالرب مراتريس    تقريباً تمامي محاسبات مربوط به فرايند تحليل سلسله مراتبي بر اساس قضاوت اوليه تصميم

هرا و   خطرا و ناسرازگاری در مقايسره و تعيرين اهميرت برين گزينره        هرگونهپذيرد و  شود، صورت مي مقايسات زوجي ظاهر مي

ای اسرت کره سرازگاری را     وسريله  1سرازد. نررخ ناسرازگاری    ها نتيجه نهايي به دست آمده از محاسبات را مخدوش مي شاخص

 Aحاصل از مقايسات اعتماد کرد. برای مثال اگر گزينره   یها تيتوان به اولو دهد که تا چه حد مي مشخص ساخته و نشان مي

نسبت بره   A( باشد، آنگاه بايد انتظار داشت 3ارزش ترجيحي ) تر مهم C به نسبت B( و 5ارزش ترجيحي ) تر مهم Bنسبت به 

C يا بيشتر( ارزيابي گردد يا اگر ارزش ترجيحي  7ارزش ترجيحي ) تر خيلي مهمA  نسبت بهB ،2  وB   نسبت برهC،  3   باشرد

کره تعرداد    ساده باشرد، امرا وقتري   را ارائه کند. شايد مقايسه دو گزينه امری  4بايد ارزش ترجيحي  Cنسبت به  Aآنگاه ارزش 

                                                 

1.Inconsistency Ratio (I.R) 
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سازگاری به ايرن اعتمراد   نانرخ  یريکارگ به با مقايسات افزايش يابد اطمينان از سازگاری مقايسات به راحتي ميسر نبوده و بايد

 نيباشد سازگاری مقايسات قابل قبول بوده و در غير ا 10/0سازگاری کمتر از ادست يافت. تجربه نشان داده است که اگر نرخ ن

 ها بايد تجديدنظر شود. صورت مقايسه

 هاي اكتساب فناوري مدل -1-3

بدين معنري کره   پردازد.  های دستيابي به فناوری شناسايي شده و انتخاب شده ميهای اکتساب فناوری به تعيين روشمدل

سسرات و يرا خريرد    هرا يرا مؤ   توسعه داخلي، همكاری با ساير شرکت هایسبكيك از  که توسعه فناوری از کدام کندمي تعيين

محصول فناوری انجام شود. در اين قسمت درباره عوامل راهبردی مرؤثر برر انتخراب نروع اکتسراب و ارتبراط آن برا انتخراب         

های مختلفي برای انتخاب روش اکتساب فناوری معرفي در ادبيات مدلشود.  بحث مي ها ها و زمان توسعه و معرفي آن فناوری

 ارائهب فناوری اها و نظرياتي که در ادبيات مديريت فناوری پيرامون انتخاب روش مناسب اکتس دلبه بررسي ماند. در زير شده

 .شودپرداخته مياند  شده

 1زا  كيه مدل 1-3-1

 ؛های مختلف اکتساب فناوری و نحوه انتخاب سبك مناسب سبك :توان استفاده نمود زمينه مختلف مي دودر  زا کيهاز مدل 

 .]1[ ای اکتساب فناوری و چگونگي انتخاب روش مناسب همكاری اکتساب فناوریهای مختلف همكاری بر روش

از توسرعه داخلري فنراوری، توسرعه      انرد  عبارتکند که  سه سبك کلي را برای توسعه فناوری و اکتساب آن مطرح مي زا کيه

 انرد  عبارتشود که  ح ميمشارکتي فناوری و خريد محصول فناوری. شش عامل راهبردی برای انتخاب بين اين سه سبك مطر

 از:

 دسترسي به منابع خارجي قابل قبول 

 زمان دستيابي به فناوری 

                                                 

1.Chiesa 
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 اهميت انحصاری و اختصاصي بودن فناوری 

 ضرورت و اهميت يادگيری از منبع بيروني 

 های توسعه فناوری هزينه 

 ريسك فني يا ميزان آشنايي با فناوری 

 .پردازدميسه حالت اين گيری بين  مبندی عوامل مؤثر بر تصمي جمعبه  (3-1)جدول در 

 عوامل مؤثر بر سبك مناسب اكتساب فناوري(: 3-1 جدول )

 خريد محصول فناوری توسعه مشارکتي فناوری توسعه داخلي عوامل

 *** ** * زمان دستيابي به فناوری

 * ** *** اهميت اختصاصي و انحصاری بودن فناوری

 * *** ** اهميت و پتانسيل يادگيری

 * ** * های توسعه فناوری هزينه

 *** ** * ريسك فني و ميزان آشنايي با فناوری

 باشد( اولويت اول مي* اولويت دوم،  **اولويت اول،  ***است )دهنده اولويت استفاده از سبك اکتساب بر اساس معيارهای مختلف  ها نشان ستاره

دن سبك مناسب، چنانچه تصميم به عدم توسعه داخلي فناوری بوده و همكاری و يا خريد محصول فنراوری  با مشخص ش

 .گردند ها در ادامه بيان مي توان عمل نمود که اين روش ه روش مختلف ميچهاردبه  در اولويت باشد،

 شود: مي ارائهبرای اکتساب فناوری، به شرح ذيل و يا خريد مختلف همكاری  هایروش

 انره آورد تا بتواند به فنراوری يرا شايسرتگي فناور    ديگر را به تملك خود در مي بنگاهيك  بنگاهي :1تملك شرکتي 

 مورد نظر دست يابد.

 جهت اکتساب فناوری، متخصصين مربوطه را استخدام و يا شرکت کوچك ديگرر را بره    بنگاهي :2تملك آموزشي

 کند. های مديريتي خريداری مي و يا شايستگي انههای فناور مندیگرفتن افراد برخوردار از توان اريمنظور در اخت

                                                 

1.Acquisition 

2.EducationalAcquisition 
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 باشرد ادغرام    مورد نظر مي رانهديگری که دارای فناوری و يا شايستگي فناو بنگاهيا ب بنگاهدر اين روش  :1ادغام

 آيد. به وجود ميمورد دو اين جديدی از ادغام  بنگاهشده و 

 آورد. ی خاصي را به دست ميفناورتوليد شرکت امتياز  :2خريد حق امتياز

 بروده   انره ر اين روش شرکت اول سهام شرکت دوم را که دارای فناوری يرا شايسرتگي فناور  د :3مشارکت با سهام

 خرد ولي بر آن کنترل مديريتي ندارد. مي

 گذاری مشترك رسمي صورت داده و شرکت سومي بره   از طريق سهام، سرمايه هاشرکت :4گذاری مشترك سرمايه

 شود. آيد و هدف مشخص نوآوری فناوری دنبال مي ميوجود 

 کند که مشترکاً روی يك فناوری و يا حوزه  های ديگر توافق مي ا شرکتبيك شرکت  :5تحقيق و توسعه مشترك

 آيد.  در مالكيت به وجود نمي يگونه شراکت فعاليت نمايند و هيچ انهفناور

 هرای نروآور کوچرك در     ت تحقيقاتي، دانشگاه و يا شررکت پذيرد که مؤسسا شرکت مي :6قرارداد تحقيق و توسعه

 را بپردازد. های آن زمينه فناوری مشخص تحقيق نموده و هزينه

 هرای   شرکت در زمينه تحقيقات اکتشافي در مؤسسات تحقيقاتي، دانشگاه يا شررکت  :7گذاری در تحقيقات سرمايه

 د.ماين بال ميها را دن ا و ايدهه گذاری نموده و فرصت کوچك نوآور سرمايه

 را  انره های ديگر به اشتراك گذاشته و نيل به هردف کلري نروآوری فناور    را با شرکت انهشرکت منابع فناور :8اتحاد

 کند. تعقيب مي

 نايل شوند. انهکنند به هدف کلي نوآوری فناور چندين مؤسسه و شرکت مشترکاً تالش مي :1کنسرسيوم 

                                                 

1.Merger 

2.Licensing 

3.MinorityEquity 

4.JointVenture 

5.JointR&D 

6.R&DContract 

7.ResearchFunding 

8.Alliance 
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 و قررار داشرته    انره فناور  سازد تا در همراهي با شتاب نروآوری  برقرار ميای از روابط را  شرکت شبكه :2ايجاد شبكه

 روندهای تكاملي را دنبال نمايد. و ها فرصت

 کند. را از خود خارج نموده و صرفاً به خريد محصول فناوری اکتفا مي انههای فناور بنگاه فعاليت :3سپاریبرون 

 ای يك وری فعاليت نموده و در اين مسير از خدمات مشاورهای: شرکت در راستای توسعه فناخريد خدمات مشاوره

 .دماين مي دهتفاسفناوری اشرکت دارنده 

روش مناسب همكاری سازماني با توجه به سه فاکتور )مشخصه( اصلي هدف همكاری، محتوی )مفهوم  کيزابر اساس نظر 

 .شود يم انتخاب همكاران ينوع شناس و همكاری( مفاد–

 انتخاب روش مناسب همكاري فناورانه(: 4-1 جدول )

 انتخاب روش مناسب همكاری فناورانه

 روش پيشنهادی ها )نيازها( اولويت حاتت هر عامل املوع

 هدف همكاری

 وسيع
 -رسميت متوسط، متوسط -کنترل بات، همكاری طوتني مدت

 بات

Acquisition, Join 

Venture 

 محدود و مشخص
کمترين تأثير بر ، پايين -کنترل متوسط، مدت کوتاههمكاری 

 شرکت
Alliance, Out Sourcing 

 حداکثر کردن يادگيری
کمترين تأثير بر ، رسميت پايين، کنترل پايين، پذيری بات انعطاف

 شرکت منابع انسانيسازماندهي و 

Alliance, Networking, 

Joint Venture 

محتوی 
مفاد( -فهوم)م

 همكاری
 یوفناور

 موردتعامل

 قابليت

 تعريف 

 - باشد نياز خاصي نمي خوب

 ,Alliance, Joint R&D انعطاف بات، رسميت بات بد

Networking 

آشنايي با 
 فناوری و بازار

 - کدام چيه
Education, 

Acquisition 

 Joint Venture, Alliance - بازار يا فناوری

 Acquisition رسميت بات، کنترل بات اوریبازار و فن

ارتباط با مزيت 
 رقابتي

 R&D رويكرد بلندمدت، کنترل بات بات

 Out Sourcingکاهش ، کاهش زمان و هزينه ايجاد همكاری، پذيری بات انعطاف پايين

                                                                                                                                                                 

1.Consortium 

2.Networking 

3.Outsourcing 
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 انتخاب روش مناسب همكاری فناورانه

 روش پيشنهادی ها )نيازها( اولويت حاتت هر عامل املوع

 تأثير بر سازمان

چرخه عمر 
 فناوری

 Out Sourcing کنترل پايين، انعطاف بات مرحله تكامل

 Minority Equity رويكرد بلندمدت، بات –انعطاف متوسط ، کنترل بات مرحله اوليه

 ميزان

 ريسك 

 Joint Venture, Alliance رسميت پايين، کمترين تأثير بر شرکت، انعطاف بات بات

 - باشد نياز خاصي نمي پايين

قابليت حفاظت 
 از فناوری

 Merger, Acquisition رسميت بات، کنترل بات ضعيف

 - باشد نياز خاصي نمي بسته -محكم 

 مرحله نوآوری
 Alliance, Out sourcing کنترل پايين، انعطاف بات ابتدا

 Out sourcing کمترين هزينه / زمان، رسميت بات انتها

ميزان 
 گذاری سرمايه

 Merger, Acquisition کنترل بات بات

 - باشد نمي نياز خاصي پايين

 قابليت تقسيم

 Out sourcing کمترين تأثير بر شرکت، سازی پايين يكپارچه پايين

 Joint Venture باشد. نياز خاصي نمي بات

نوع
 

شناس
 ي

همكاران
 

نحوه ارتباط با 
 شرکت

 عمودی
پذيری انعطاف، مدت زمان کوتاه / متوسط، کمترين هزينه / زمان

 رسميت متوسط بات، بات

Out sourcing, Alliance 
 

 Alliance, Joint Venture بات -متوسط زمانمدت ، پذيری باتانعطاف، رسميت پايين افقي

 مليت همكاران
 Out sourcing کمترين تأثير بر شرکت، کنترل پايين، پذيری بات انعطاف متفاوت

 - باشد نياز خاصي نمي يكسان

 - باشد نمي نياز خاصي يكسان زمينه فعاليت

اندازه / قدرت 
 همكاران

 Merger, Acquisition رسميت بات، کنترل بات متفاوت

 - باشد نياز خاصي نمي يكسان
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 ليتل( دي اي) 1مدل فلويد 1-3-2

  شود: بر اساس نظريه فلويد، علل اصلي عدم توسعه فناوری در داخل شرکت به دو دليل عمده محدود مي

 ن توسعه داخلي در مقابل اکتساب خارجيبات بودن هزينه و زما 

 عملي نبودن توسعه داخلي 

اولين دليل به اين صورت است که ممكن است منافع راهبردی حاصل از فناوری، هزينه و زمان دستيابي بره فنراوری را از   

 داخل شرکت توجيه نكند. آن درطريق توسعه 

ابليت توسعه فناوری در داخرل شررکت وجرود نداشرته باشرد.      است که ق حالتي ،خريد فناوری از خارج شرکت دليل،دومين 

داشرته باشرد    هير ها حتي اگر از نظر هزينره توج  ها برای آن ها منابع محدودی در اختيار داشته و توسعه بعضي از فناوری شرکت

های مربوطره   هزينهشايد بهتر باشد که با مشارکت ديگران نسبت به توسعه فناوری و کاستن در اين شرايط پذير نيست.  امكان

 د.ايخريداری نم است را از شرکتي که فناوری مورد نظر را قبالً توسعه داده اقدام نمود و يا آن

در صورتي که با هزينه پاييني قابل انجام بوده و منافع راهبردی شرکت را در برگيررد،   2های پيشگام در مورد توسعه فناوری

ها پايين و منافع حاصله بسيار زيراد اسرت. از ايرن گذشرته      در اين حالت هزينه .تهيه آن در داخل شرکت انتخابي منطقي است

هرای خرود منرافع     فعاليرت  3ثبت حق مالكيت معنروی دهد که از طريق  توسعه فناوری در داخل شرکت به شما اين اجازه را مي

 بيشتری به دست آوريد.

توان از دو روش خريد و توسعه داخلي به توسرعه  ن باشد ميی توسعه آن پايي، اگر هزينه4کليدیهای ، در فناوریتيدر نها

 .ی مناسب خواهد بودفناوری پرداخت. اگر هم هزينه توسعه بات باشد همكاری فناوری گزينه

                                                 

1
.
Floyd 

2.Pacing Technology 

3.patent 

4.Key Technology 
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 1مدل فورد 1-3-3

پنج روش اکتساب  ماتريسماتريسي برای انتخاب روش دستيابي به فناوری پيشنهاد کرد. در اين  دی فورد، 1998در سال 

 شود. ی و پنج معيار يا عامل مؤثر بر انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری مطرح ميفناور

 مؤثرفورد انتخاب روش دستيابي به فناوري بر اساس پنج معيار  ماتريس (:5-1 جدول )

 مؤثرانتخاب روش دستيابي به فناوری بر اساس پنج معيار 

 ناوریدوره عمر ف
اثر رقابتي 

 فناوری

ضرورت تملك 
فناوری در درون 

 سازمان

ضرورت دستيابي 
 سريع به فناوری

توانايي نسبي 
 بنگاه در فناوری

 

 زا توسعه درون بات کمترين باتترين حياتي پيدايش

 همكاری مشترك  کم  پايهحياتي يا  ابتدای رشد

  کم  يا پايهحياتي  ابتدای رشد
ها به  ز فعاليتواگذاری بخشي ا

 صورت پيمانكاری

 خريد حق امتياز پايين بات کمترين يا پايهحياتي  بلوغ

2خريد محصول فناوری پايين باتترين کامالً غير ضروری خارجي همه مراحل
 

 براساس اين مدل:

توانرد   اين موضوع مري يابد.  ضرورت خريد از خارج افزايش مي ،در يك فناوری کاهش يابد يك بنگاههر قدر توانايي نسبي 

 داشته باشد. بنگاههای اصلي  های توليد و يا خارج بودن فناوری از حيطه توانايي دتيل متعددی از جمله افزايش هزينه

برر   بره دليرل زمران    کهيابد  گيری به خريد فناوری افزايش مي با افزايش ضرورت دستيابي سريع به فناوری، گرايش تصميم

 .باشدميی بودن توسعه داخلي فناور

، توصيه به اکتساب فناوری با تأمين فنراوری از خرارج مطررح    بنگاهبا کاهش يافتن ميزان ضرورت تملك فناوری در داخل 

 تری خواهد بود. حالت عدم ضرورت تملك فناوری، خريد محصول نهايي فناوری روش مناسب و در شود. در اين راستا مي

                                                 

1.Ford 

2.Purchase 
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يابد. اين توصريه   گيری به سمت توسعه داخلي فناوری گرايش بيشتری مي تصميم ،با افزايش اثر رقابتي )راهبردی( فناوری

 آيد.  که معموتً در جريان انتقال فناوری پيش مي هشد به جهت پرهيز از وابستگي به دهنده فناوری مطرح 

فنراوری ليسرانس روش   شرود، روش انتقرال    تر مي هرقدر فناوری به مرحله بلوغ خود نزديك ،در رابطه با دوره عمر فناوری

  .]2[مناسب اکتساب فناوری خواهد بود

 1پاويت-بيسنت-مدل تايد 1-3-4

 .شرود  ساز و کار اکتساب عنوان مي 6و در سبك همكاری نيز  شود سبك برای اکتساب فناوری مطرح مي سهدر اين مدل 

 شود.معين ميچگونگي تعيين سبك اکتساب با توجه به دو معيار نوع فناوری و نوع بازار 

 

 پاويت -بيسنت -(: تعيين سبك اكتساب مدل تايد6-1 )جدول 

 نوع فناوری 

 رمرتبطيغ مرتبط اصلي

نوع بازار
   توسعه داخلي اصلي 

  همكاری  مرتبط

 خريد   رمرتبطيغ

 

ها با در نظر داشرتن دوره  اين روش انتخاب شود.ميبا انتخاب سبك همكاری فناورانه، هفت روش اکتساب فناوری مطرح 

 .]3[رسدقرار دادن مزايا و معايب هر روش در مورد مطالعه به انجام مي کنار همهمكاری و نيز 

 پاويت-بيسنت-هاي همكاري فناورانه در مدل تايد انواع روش(: 7-1 جدول )

 معايب مزايا ره همكاریدو نوع همكاری

قرارداد فرعي 
سپاری(/ تأمين از  )برون

کاهش ، کاهش هزينه و ريسك کوتاه مدت
 زمان اوليه

 های جستجو، کيفيت محصول و عملكرد هزينه

                                                 

1.Tidd-Bessant-Pavitt 
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 معايب مزايا ره همكاریدو نوع همكاری

1بيرون
 

 های قرارداد هزينه و محدوديت اکتساب فناوری ثابت ليسانس

به اشتراك گذاشته شدن  مدت ميان کنسرسيوم
و  انداردهااست ها، تخصص

 گذاری سرمايه

 ها نشت دانش، مشخص شدن تفاوت

متغير و  2اتحاد راهبردی
 منعطف

 احتمال گيرافتادن، نشت دانش تعهد پايين، دسترسي به بازار

 های فرهنگي دوگانگي در راهبرد طرفين، تفاوت دانش فني مكمل، اعمال مديريت بلندمدت گذاری مشترك سرمايه

 های حضور ساکن در شبكه ناکارآمدی ادگيری پويا و بالقوهي بلندمدت ايجاد شبكه

 3مدل گيلبرت 1-3-5

 ارايره مدلي برای انتخاب روش مناسب انتقرال فنراوری    کوشد رويكرد سيستمي به انتقال فناوری ميداشتن يك با  گيلبرت

 گردد. کند. در اين مدل چهار نوع سيستم انتقال فناوری مطرح مي

 4هاي عموميسيستم

دارنده فناوری داوطلبانره   رو و از اين شود فناوری به عنوان يك موضوع تجاری و سودآور تلقي نمي ،عمومي های سيستم در

 .باشد انتقال فناوری نيازی به توافق و قرارداد نمي . در سيستم عموميِدهد آن را در اختيار ديگران قرار مي

  انتقال فناوری با سيستم عمومي عبارتند از: های روش

 انتقال داوطلبانه اطالعات فني به بخش عمومي5رانتشا : 

 6استخدام 

                                                 

1.Subcontract/Supplier Relations 

2.Strategic Alliance 

3.Gillbert 

4.Public Domain Systems 

5.Disclosure 

6.Recruitment 
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 1و تحصيل آموزش 

 کپي مجاني و آزاد از اسناد و مدارك فني2آزاد کپي : 

 3مطالعاتي های دوره
 

 4غيرفعال هاي سيستم

رنرده  . بره همرين جهرت گي   گيررد  حاکم بوده و گيرنده فناوری در موضع انفعالي قرار مري  طرفه حالت يك ها اين سيستم در

کره   شرود  فناوری مجبور است فناوری را تحت شرايط و مشخصات استاندارد و معمول بگيرد. اين وضعيت زماني مشاهده مري 

مذاکره و انتخاب روش مناسب انتقال فناوری نسبت  های باتيي برخوردار بوده و هزينه زني منبع فناوری از قدرت مذاکره و چانه

 .ندباش به ارزش فناوری قابل توجه مي

  های انتقال فناوری با سيستم غيرفعال عبارتند از: روش

 5فناوری  کاتگونه خريد
 

 6استاندارد ليسانس
 

 7فرانچيز
 

 8همكاري هاي سيستم

ارتباط و تعامرل دوسرويه و فعرالي برين دو طررف وجرود داشرته و هرر يرك از دو طررف نقرش مرؤثر و              ها سيستم ناي در

 انتقال فناوری با سيستم همكاری عبارتند از: های روش. کنند ا ميدر انتقال فناوری ايف ای کننده تعيين

                                                 

1.Training & Education 

2.Free Coping 

3.Study Tours 

4.Passive Systems 

5.Commodity Purchase 

6.Standard Licensing 

7.Franchise 

8.Cooperative Systems 
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 فناوری تر جامع خريد 

 1شده تقويت ليسانس
 

 2سهامي مشارکت
 

 3مشترك گذاری سرمايه
 

 ادغام 

 4ضدرقابتي هاي سيستم

نرين  . چگيررد  منبع فنراوری انتقرال فنراوری صرورت مري      های اين سيستم بدون توجه به نظرات، انتظارات و درخواست در

 .سازد را در ارتباط با مالكيت معنوی فناوری مطرح مي هايي سيستمي کارکرد بازار فناوری را تخريب نموده و چالش

 ضد رقابتي عبارتند از: ستميانتقال فناوری با س های روش

 5کارکنان کليدی جذب
 

 6()تقليد سازی شبيه
 

 7ساختال 

 8صنعتي ضد جاسوسي
 

انتقال فناوری با سيستم انتخاب  های و سپس يكي از روش هشد انتقال فناوری تعيين  ابتدا سيستم مناسب ،اين مدل طابقم

مناسب انتقال فناوری را به خوبي تعيين نموده است ولي در ارتباط با  سيستم. اين نظريه چگونگي انتخاب شود شده پيشنهاد مي

                                                 

1.Enhanced License 

2.Equity Investment 

3.Joint Venture 

4.Anticompetitive Systems 

5.Raiding key Staff 

6.Imitation 

7.Misappropriation 

8.Industrial Espionage 
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مناسب انتقرال فنراوری برا    و روش سيستم  نتخابا راهكار مشخصي ارايه نكرده است. ،ها داخل سيستم تر انتخاب روش جزيي

منبع  های  : توان و تمايل گيرنده فناوری به برآوردن خواستگيرد و مبتني بر دو فاکتور اصلي صورت ميزير استفاده از ماتريس 

 ع فناوری بر استفاده از فناوری.فناوری و کنترل منب

 (: ماتريس انتخاب سيستم و روش مناسب انتقال فناوري گيلبرت8-1 )جدول 

 های غيرفعال . سيستم2

 

 های همكاری . سيستم3

له 
ب

 

يل
ما

و ت
ن 

توا
 

در
ی 

ور
فنا

ده 
يرن

گ
 

ت
اس

خو
ن 

رد
رآو

ب
 

ور
فنا

ع 
منب

ی 
ها

ی
 

 های عمومي . سيستم1

 

 های ضدرقابتي . سيستم4

ير 
خ

 

  بله خير

 فناوری خود منبع فناوری بر استفاده از کنترل

 ها مقايسه مدل 1-3-6

 های اکتساب فناوری را پيشرنهاد کردنرد.  ای از روشهای اکتساب فناوری بررسي شده در اين قسمت دستههر يك از مدل

 پردازد.های پيشنهادی ميها از منظر روشبه مقايسه سطح پوشش هر کدام از اين مدل 9-1جدول 

 هاي پيشنهادي  هاي اكتساب فناوري از منظر روش مقايسه مدل(: 9-1 جدول )

های  مدل
 اکتساب فناوری

 های اکتساب فناوری روش

ق و توسعه داخلي
تحقي

 

ي
ك شرکت

تمل
 

ادغام
 

سرمايه
 

ك
ی مشتر

گذار
 

اتحاد
 

ی
ك فرد

تمل
 

ق و توسعه
قرارداد تحقي

ت 
ی در تحقيقا

سرمايه گذار
 

ت با سهام
مشارک

 

ليسا
س

ن
کنسرسيوم 

 

شبكه
 

ي مهندسي
ت فن

خريد خدما
 

ی
برون سپار

صول 
خريد مح

 

 * * * * * * * * * * * * زا کيه
 

* * 
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های  مدل
 اکتساب فناوری

 های اکتساب فناوری روش
ق و توسعه داخلي

تحقي
 

ي
ك شرکت

تمل
 

ادغام
 

سرمايه
 

ك
ی مشتر

گذار
 

اتحاد
 

ی
ك فرد

تمل
 

ق و توسعه
قرارداد تحقي

ت 
ی در تحقيقا

سرمايه گذار
 

ت با سهام
مشارک

 

ليسا
س

ن
کنسرسيوم 

 

شبكه
 

ي مهندسي
ت فن

خريد خدما
 

ی
برون سپار

صول 
خريد مح

 

 * فورد
  

* 
  

* 
  

* 
    

* 

 * * * ليتل

 گيلبرت
 

* * * 
 

* 
  

* * 
    

* 

-يسنتب-يدتا
 يتپاو

* 
  

* 
  

* 
 

* * * 
   

* 

 

ها را توان مدلصيات مطلوب برای يك مدل اکتساب فناوری، ميخصو به عنوانويژگي زير  11داشتن  در نظرهمچنين با 

 ها است.نمايشگر وضعيت هر مدل از لحاظ برخورداری از اين ويژگي 10-1جدول  با يكديگر مقايسه نمود. از منظر جامعيت نيز

 نظر جامعيتهاي اكتساب فناوري از  مقايسه مدل(: 10-1 جدول )

های  مدل
اکتساب 
 فناوری

 های مدل اکتساب ويژگي

ي(
توجه به عامل زمان )پوياي

 

توجه به ويژگي
 

ی
ی فناور

ها
 

توجه به ويژگي
 

 ها
ی

ط دهنده فناور
و شراي

 

توجه به ويژگي
 

 ها
ی

ط گيرنده فناور
و شراي

 

ی مورد استفاده
ت معيارها

جامعي
 

ش
ت رو

جامعي
 

ب مورد استفاده
ی اکتسا

ها
 

تمايز ق
ب و 

ك اکتسا
ائل شدن ميان سب

ب
ش اکتسا

رو
 

ی 
ص برا

ي مشخ
وجود الگوريتم اجراي

ی
صميم گير

ت
 

ي 
ی استفاده در سطح بخش

ت ارتقاء برا
قابلي

ي
و مل

ي استفاده در پروژه 
فراوان

 
ی داخل کشور

ها
 

ت برق
صنع

ط 
ق با شراي

ب و تطاب
تناس

 

 زا کيه
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های  مدل
اکتساب 
 فناوری

 های مدل اکتساب ويژگي
ي(

توجه به عامل زمان )پوياي
 

توجه به ويژگي
 

ی
ی فناور

ها
 

توجه به ويژگي
 

 ها
ی

ط دهنده فناور
و شراي

 

توجه به ويژگي
 

 ها
ی

ط گيرنده فناور
و شراي

 

ی مورد استفاده
ت معيارها

جامعي
 

ش
ت رو

جامعي
 

ب مورد استفاده
ی اکتسا

ها
 

تمايز ق
ب و 

ك اکتسا
ائل شدن ميان سب

ب
ش اکتسا

رو
 

ی 
ص برا

ي مشخ
وجود الگوريتم اجراي

ی
صميم گير

ت
 

ي 
ی استفاده در سطح بخش

ت ارتقاء برا
قابلي

ي
و مل

ي استفاده در پروژه 
فراوان

 
ی داخل کشور

ها
 

ت برق
صنع

ط 
ق با شراي

ب و تطاب
تناس

 

 فورد
       

 
   

 ليتل
       

 
 

 
 

 گيلبرت
       

 
 

 
 

Tidd-

Bessant-

Pavitt        
 

 
 

 

 

هرا برخروردار اسرت. برا ايرن وجرود،       زا از بيشترين جامعيت نسبت به ساير مدل های، مدل کيبا توجه به اين جدول مقايسه 

 انتخاب مدل مناسب وابسته به مورد مطالعاتي و نيازهای اکتساب فناوری در آن موضوع است.

 نتيجه گيري -1-4

افزارهای تحليل مطالعه و راهبری شبكه برق با توجه به مرور ادبيات ارائه شده در اين فصرل، در  بندی نرم ولويتبه منظور ا

 مراحل انجام شده است.
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 يافزار نرمهاي  ها و رويه حوزه يبند تياولو(: متدولوژي 7-1 )شكل 

 

 

 

 افزاري( هاي نرم ها و رويهدرخت فناوري )حوزهمرحله اول: شناسايي 

 اريهاي هر حوزه نرم افز ترسيم درخت فناوري رويه  هاي نرم افزاري ترسيم درخت فناوري حوزه

 هاي نرم افزاري معيارهاي اولويت بندي حوزه ها و رويه: شناسايي دوممرحله 

شناسايي شده در مرحله هاي نرم افزاري هر يك با توجه به معيارهاي  ها و رويه بندي حوزه مرحله سوم: اولويت

 دوم

 ها ها و حوزه اولويت بندي نهايي رويه: چهارممرحله 



 

 

 

 

 

 

 

 

بندي  ارزيابي و اولويت معيارهاي فصل دوم: -2

 شبكه برق افزارهاي نرم



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
40 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 مقدمه -2-1

بنردی   گذار جهت اولويت نياز است که معيارهای کليدی که در ترجيحات سياست شبكه برق، افزارهای نرمپس از شناسايي انواع 

درخرت   برا مطرابق   دار اولويتافزارهای  نرمدر جهت يافتن  ،شود، پيشنهاد گردد. در اين بخش معيارهای مهم ها لحاظ مي اين گزينه

به پرسشنامه، اوزان هر يك از معيارها، اولويت  دهنده پاسخدر ادامه اسامي افراد  .شده است ها، ارائه ر گزينهدر مقايسه با ساي فناوری،

 آورده شده است.ي نهاي بندی ، اولويترويه در حوزه مربوطههر 

 شبكه برق افزارهاي معيارهاي ارزيابي نرم -2-2

 توان از چهار روش بيان شده در ذيل، استفاده نمود: ي برای تعيين معيارهای ارزيابي ميطور کلبه 

بندی نظرات از  ای که درجه اولويت اساس اين روش بر پايه نظرات نخبگان و کارشناسان است، به گونه :1روش راند رابين

کننرد، سرپس نظررات نخبگران و      تر نظررات خرود را بيران مري     های پايين کارشناسان ردهپايين به بات است، به اين معني که ابتدا 

 گيرد. شود و کليه نظرات مورد نقد و بررسي قرار مي های بات گرفته مي کارشناسان رده

گونره   : اين روش همانند روش راند رابين است با اين تفراوت کره نظررات کارشناسران بردون هريچ      2روش طوفان فكري

 گيرد. گردد و مورد نقد و بررسي قرار مي بندی بيان مي اولويت

ها معيارهايي جهرت   شناخته شده و بر اساس اين تفاوت ها آنها، تفاوت ميان  فرآيند بررسي گزينه در طول: روش معكوس

 آيد. مقايسه بدست مي

                                                 

1.Round Robin 

2.Brain Storming 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
41 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

اين حوزه انجام گرفتره اسرت   اين روش بر مبنای استفاده از مطالعات قبلي که در  شده: روش معيارهاي از پيش تعيين

 اند. که معيارهايي را برای مقايسه موضوع مورد بررسي بدست آورده و استفاده کرده

شرده   در اين مطالعه برای بدست آوردن معيارها از سه روش طوفان فكری، روش معكروس و روش معيارهرای از پريش تعيرين    

 استفاده شده است.

ها ترسيم گرديد که در  شبكه برق، مورد بررسي قرار گرفت و درخت فناوری آن افزار های مختلف نرمدر گزارش فاز دوم حوزه

بر مبنای پنج  افزاری که در شكل زير نشان داده است، های مختلف نرمنشان داده شده است. در اين گزارش ابتدا حوزه (1-2)شكل 

افرزاری   هرای هرر حروزه نررم     ند سپس به همين ترتيب رويها شده یبند تياولو (2-2افزاری )شكل  های نرم بندی حوزهمعيار اولويت

 .اند بندی گرديده ( به نمايش درآمده است اولويت3-2 )شكل معياری که در  10براساس 

وجه به اين امر است که در حوزه نرم افزار نكته ای که در خصوص اولويت بندی نرم افزارهای شبكه برق حائز اهميت است ت

های دانشي از لوازم اساسي آن است به صورت کلي اولويت بندی به معنای انتخاب مجموعه ای از  با توجه به اينكه وجود زيرساخت

ست و تقردم و تراخر   مابقي نرم افزارها نيست بلكه اين اولويت بندی به معنای اولويت در اجرا ا نرم افزارهای دارای اولويت و حذف

هر يك از نرم افزارها را نشان مي دهد. پس به طور کلي در حوزه نرم افزار آماده کردن زيرساخت های مورد نياز حائز اهميت است. 

آن به طور مثال نرم افزار پايايي در اين مطالعه علي رغم اينكه در اولويت اجرا قرار نگرفته اما در پروژه پايايي پژوهشگاه نيررو بره   

 پرداخته شده است.
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 افزارهاي شبكه برق نرم(: درخت فناوري 1-2 )شكل 

 و در یراهبر تهيبا توجه به نظرات خبرگان و کم ارهاياز مع یاشبكه برق مجموعه یافزارنرم یهاحوزه یبندتياولو به منظور

و در ادامه توضريحاتي در   نشان داده شده است ريشكل ز درکه  گرديد ييشناساهای شبكه برق  انداز توسعه نرم افزار راستای چشم

و صرادرات   داخرل کشرور  های صنعت برق  انداز در راستای دو هدف کلي رفع نياز چشم خصوص هر يك از معيارها ارائه شده است.

ي معيارهای تعداد مخاطرب، اهميرت حروزه در شربكه بررق،      کل عبارتباشد که با توجه به اين دو  ميبه کشورهای منطقه  افزار نرم

افزارهای خارجي در تامين نياز کشور در راسرتای رفرع نيراز کشرور و معيرار       استراتژيك بودن از جنبه امنيتي و امكان استفاده از نرم

 .باشد افزار مي استراتژيك بودن به لحاظ امنيتي در راستای صادرات نرم

 

 افزاري هاي نرم حوزهبندي  (: معيارهاي ارزيابي و اولويت2-2 شكل )

 :در هرر   افزاری شبكه برق از نظر ميزان حجم کاربران نهايي برالقوه  های مختلف نرم اين معيار حوزه در تعداد مخاطب

 شوند يم مقايسهحوزه شبكه برق با يكديگر 

 های مختلف شربكه   با توجه به اينكه حوزه: (بودن حوزه براي شبكه برق يا هيپابرق ) اهميت حوزه در شبكه

و اهميت آن  یرگذاريتأثها از حيث  هر يك از اين حوزه یافزارها نرمبرق از اهميت متفاوتي برخوردار هستند در اين معيار 

 .شوند يمدر شبكه برق با يكديگر مقايسه 

 افزاری شربكه بررق از لحراظ     های مختلف نرم اين معيار حوزه : دريدي اقتصا افزار از جنبه نرم استراتژيك بودن

 شوند يمها برای کشور با يكديگر مقايسه  پذيری و سودآوری آن رقابت
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 هايي  های امنيتي شبكه برق و امكان بروز خرابكاری جنبه به توجه با امنيتي: ي افزار از جنبه نرم استراتژيك بودن

های حساس شبكه برق قرار دارند در اين معيار مورد  افزارهايي که در حوزه نرم یبند تيولوو انظير حمالت سايبری توسعه 

  .گيرد ميبررسي قرار 

 هرای مختلرف    توجره بره اينكره در حروزه     : برا كشور ازين نيتأم در يافزار خارج از نرم استفاده يريپذ امكان

پرذيری و سرهولت تهيره     باشد در اين معيرار ميرزان امكران    افزارها موجود مي های خارجي نرم افزاری شبكه برق نمونه  نرم

 .شود يكديگر مقايسه مي کشور باحوزه از خارج از  هر افزار نرم

 

انرد کره در جرداول زيرر      افزاری تشركيل شرده   های نرم افزاری معرفي شده در بات از مجموعه از رويهنرم های هر يك از حوزه

 ه نشان داده شده است.گان های نه های هر يك از اين حوزه رويه

 افزاري حوزه راهبري هاي نرم (: رويه1-2 )جدول 

 

 

 ريابرد افزاري حوزه بهره هاي نرم (: رويه2-2 )جدول 

 

  



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
44 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 افزاري حوزه پايايي هاي نرم (: رويه3-2 )جدول  

 

 

 افزاري حوزه توزيع هاي نرم (: رويه4-2 )جدول 

 

 

 افزاري حوزه حفاظت هاي نرم (: رويه5-2 )جدول 

 

 

 افزاري حوزه كيفيت توان هاي نرم (: رويه6-2 )جدول 

 

 

 ريزي توسعه شبكه افزاري حوزه برنامه هاي نرم (: رويه7-2 )جدول 
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 ريزي انرژي مهافزاري حوزه برنا هاي نرم (: رويه8-2 )جدول 

 

 

 افزاري حوزه مديريت دارايي هاي نرم (: رويه9-2 )جدول 

 

با توجه بره نظررات خبرگران و     ارهاياز مع یا شبكه برق مجموعهگانه  های نه ی حوزهافزارنرم های ی رويهبندتياولو به منظور

و در ادامه توضيحاتي در خصوص هر يك از معيارها ارائه  نشان داده شده است (3-2) ه در شكلک گرديد ييشناسا یراهبر تهيکم

برر افرزايش    ريتأثان گذاری برای توسعه، ميز هزينه سرمايه ،ها بندی حوزه با توجه توضيحات مربوط به معيارهای اولويت شده است.

خارج کشور، ميزان نياز بره پشرتيباني در کشرور و ميرزان توانمنردی      از  نيتأمافزاری، سهولت  ی نرم امنيت سايبری، سهولت توسعه

پذيری، حجم بازار، نرخ رشد بازار  کشور در جهت هدف کالن رفع نيازهای صنعت برق کشور و پتانسيل برای صادرات، ميزان رقابت

 باشد. افزاری مي در جهت صاردات محصوتت نرم
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 افزاري هاي نرم هاي هر يك از حوزه بندي رويه (: معيارهاي اولويت3-2 )شكل 

 

 افزاري هاي نرم بندي رويه توضيحات مربوط به معيارهاي اولويت

 های مختلف  اوليه مورد نياز جهت توسعه رويه  اين معيار بيانگر ميزان سرمايه براي توسعه: يگذار هيسرما ي نهيهز

 .است افزاری نرم

 های مختلف شربكه بررق در تمرامي کشرورها، يرك از       افزار ا توجه به قابليت استفاده از نرمب ت:انسيل براي صادراپت

 .است کشورها ريسا هب افزار ود پتانسيل بات برای صادرات نرمافزاری وج های نرم معيارها جهت توسعه رويه

 یشربكه بررق تمرکرز برر رو     یافزارهرا  نرم صادرات تيو قابل دکنندگانيتول ريرقابت با سا یبرا :يريپذ رقابت زانيم 

 محسروس  اير دن با کشور يكيكنولوژت شكافت و .باشند يا در حال توسعه ميدر دن يکه به تازگ یافزار نرم یها هيتوسعه رو

 .دارد يفراوان تياهم ستين
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 بازار جهراني در اختيرار    توانند در افزاری مي  های نرم ميزان حجم دتری و ريالي که در آينده هر يك از رويه :حجم بازار

تواند در آينده برای کشور  ها مي گذاری روی کدام يك از رويه بگيرند و اين بدان منظور است که مشخص شود که سرمايه

 .سود باتتری داشته باشد

 ديآ يم به وجود یافزار نرمهای  ميزان رشد بازار که در يك بازه زماني برای انواع رويه ر:نرخ رشد بازا. 

  با توجه به اهميرت و حساسريت برات شربكه بررق در هرر کشرور و برروز          :بر افزايش امنيت سايبري ريتأثميزان

افزارهای مختلف شبكه برق، توجه بره ميرزان    هايي از طرف توليدکنندگان نرم مشكالت امنيتي در صورت بروز خرابكاری

هرا در نظرر    بين ايرن رويره   یبند تياولوی يكي از معيارها جهت افزاری بر افزايش امنيت سايبر های نرم توسعه رويه ريتأث

 .گرفته شده است

  افزارهای خارجي، يكي  نرم نيتأمآمده بابت  به وجودمنيتي از مشكالت ا نظر صرف: از خارج از كشور نيتأمسهولت

در شبكه برق  شكسته قفلافزارهای  ز خارج از کشور و استفاده از نرمافزار ا نرم نيتأمبندی، سهولت  هت اولويتاز معيارها ج

 .ديآ يمبه شمار 

 عمليات به نيازافزاری  رويه نرم ی توسعهپس از  :ميزان نياز به پشتياني در كشوريروزرسران  بره ی پشتيباني نظيرر  ها 

 پشتيباني فني و ... به چه ميزان خواهد بود؟، افزار نرم

 ای در کشرور   های قابرل مالحظره   افزاری توانمندی های نرم ويهتوجه به اينكه در برخي از ر با ر:ميزان توانمندي كشو

وجود کشرور  افزاری، در نظر گرفتن توانمندی م ی مختلف نرمها بندی بين رويهاست، يكي از معيارها جهت اولويت موجود

 .افزارهای موجود است نرم از برخي توسعه در
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معيارهاي  ر اساسب برقافزارهاي شبكه  نرمهاي  ها و رويه حوزه بندي اولويت -2-3

 ارزيابي

گيرری   و با توجه به مرور ادبيرات و متردولوژی تصرميم    افزارهای شبكه برق نرم ارزيابي پس از مطالعه و بررسي انواع معيارهای

 پذيرد: مي مراحل زير انجام  افزاری شبكه برق های نرم رويهبندی  ل قبل، جهت اولويتچندمعياره بيان شده در فص

 

پرسشرنامه و برا روش    پاسرخ بره  دهي به معيارهای مقايسه با  جهت انجام وزن حفاظتخبرگان حوزه تجهيزات گام اول: تعيين 

 تحليل سلسله مراتبي

 ها حوزه بندی هر يك از معيارهای اولويت اساسبر افزارهای شبكه برق های نرم حوزهبندی  گام دوم: تعيين امتياز و رتبه

 ها های حوزه بندی رويه هر يك از معيارهای اولويت اساسبرافزاری شبكه برق  های نرم ويهبندی ر تعيين امتياز و رتبه گام سوم:

های همان حوزه که از گام سوم اسرتخراج گرديرده    امتياز هر حوزه که از گام دوم به دست آمده است در امتياز رويه گام چهارم:

 گيرد. بندی نهايي انجام مي ضرب شده و اولويت

پرداخته  پرسشنامه  بر اساسي هر يك از معيارهای مقايسه، در گام اول به تخصيص اوزان درخت معيارها پس از معرفي تفصيل

 نفر ارسال گرديرد و  400ای برای حدود  پرسشنامه شبكه برق مختلفپس از شناسايي خبرگان صنعت و دانشگاه در حوزه  شود. مي

 از: اند عبارتدند که پرسشنامه را ارسال نمو، ه صورت کامله باين حوزه پس از پاسخ به پرسشنامدر نفر از متخصصين  125
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 يافزار نرم هاي و رويه ها حوزه يبند تياولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ(: 10-2 جدول )

 يافزار نرمهاي  حوزه يبند تياولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت ادگينام و نام خانو

 همايون برهمندپور استاد دانشگاه شريف دکتر رنجبر
 معاون پژوهشكده برق

 پژوهشگاه نيرو

 توانير رعامليمدمشاور  اکبر ياورطلب هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس حقي فام محمود رضا

 نيالد اثيغپرويز 
رئيس کميته اجرايي کنفرانس 

 برق يالملل نيب
 يكي مسلمين

 -مدير گروه مطالعات سيستم
 پژوهشگاه نيرو

 سيد محمد شهرتاش
دانشگاه علم و  يعلم ئتيهعضو 

 صنعت ايران
 مهرداد اقليمي

جامع  یزير برنامهکارشناس 
 برق و انرژی وزارت نيرو

 مجتبي گيلوانژاد
مدير گروه خط و پست پژوهشگاه 

 نيرو
 هاشم عليپور

مدير کل دفتر فني و نظارت 
 تقال توانيران

 وحيد وحيدی نسب عضو هيئت علمي دانشگاه شريف سيد حميد حسيني

عضو هيئت علمي دانشگاه 
مديرکل امور -شهيد بهشتي

 پژوهشي پژوهشگاه نيرو

 داود جاللي
پژوهشگاه  -قرئيس پژوهشكده بر
 نيرو

 لطيفي نيمحمدام
عضو هيأت علمي دانشگاه 

 اصفهان

 محمد احمديان

شگاه صنعت عضو هيات علمي دان
معاون نيروگاهي  -آب و برق 

 انرژی اتمي

 استاد دانشگاه علوم تحقيقات بابك مظفری

 مدير امور عمليات بازار برق دکتر قره گوزلو دانشگاه تهران يعلم اتيه فرخ اميني فر

 راهبري يها هيرو يبند تياولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت وادگينام و نام خان سمت نام و نام خانوادگي

 ندانشگاه کاشا يعلم ئتيه علي کريمي استاد دانشگاه شريف رنجبر محمد يعل

 مصطفي غالمي مديريت شبكه -شبكه بردار بهره عباس نصيری
 دانشگاهدانشجو دوره دکتری 

 ريرکبيام

 استاد دانشگاه علوم تحقيقات بابك مظفری دانشگاه صنعت آب و برق ساسان گليجاني

 فرهاد فالحي
و  یزير برنامهارشناس گروه ک

 یساز مدل
 حبيب اله رؤفي

کارشناس پژوهشي پژوهشگاه 
 نيرو
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 مهدی مقيم زاده
و مطالعات  یزير برنامهمدير دفتر 

 امنيت

 يبردار بهره هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 مسعود حسني مرزوني تاد دانشگاه شريفاس رنجبر محمد يعل
 یزير برنامهرييس اداره 

 پژوهشي پژوهشگاه نيرو

 دانشگاه کاشان يعلم ئتيه علي کريمي دانشگاه شريف يعلم ئتيهعضو  سيد حميد حسيني

 استاد دانشگاه علوم تحقيقات بابك مظفری مدير دفتر فني انتقال توانير هاشم عليپور

 يحبيب اله رؤف مديريت شبكه -شبكه  ربردا بهره عباس نصيری
کارشناس پژوهشي پژوهشگاه 

 نيرو

 فرهاد فالحي
و  یزير برنامهکارشناس گروه 

 پژوهشگاه نيرو یساز مدل

 حفاظت هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 دفتر تحقيقات توانير رکليمد محمدعلي فرحناکيان ه تهراناستاد دانشگا مجيد صنايع پسند

 گئورگ قره پتيان

 یبردار بهرهرييس پژوهشكده 
ايمن شبكه و معاون پژوهشي 

 پژوهشگاه نيرو

 محسن کرمي
کارشناس ارشد رولياژ شرکت 

 متانير

 مجيد فرمد
برق و انرژی  یزير برنامه رکليمد

 وزارت نيرو
 دانشگاه صنعتي اميرکبيراستاد  حسين عسكريان ابيانه

 مجتبي گيلوانژاد مهندس برق قدرت توحيد شهسواريان
مدير گروه خط و پست 

 پژوهشگاه نيرو

 شرکت توزيع قزوين علي اکبر نظری استاد دانشگاه سمنان زهرا مروج

 حسن آبنيكي شرکت توانير یبردار بهرهمعاون  عبدالرسول پيشاهنگ
کارشناس دفتر تحقيقات 

 يرشرکت توان

 استاد دانشگاه علم و صنعت صادق جمالي دانشيار دانشگاه صنعتي اميرکبير حسن رستگار

 عباس بياتي
دفتر فني  یزير برنامهرئيس گروه 

 شبكه
 حامد هاشمي دزکي

مدرس دانشگاه صنعتي 
اميرکبير و مدير تحقيق و 
 توسعه آزمايشگاه مرجع اپيل

 نيكي مسلمي
 -مدير گروه مطالعات سيستم

 شكدهپژوه
 امير مشاری

دانشجوی دکتری دانشگاه 
 صنعتي اصفهان

 همايون برهمندپور عضو هيات علمي دانشگاه تهران مهدی داورپناه
معاون پژوهشكده برق 

 پژوهشگاه

 توسعه يزير برنامه هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ
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 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي
 دانشگاه زنجان يعلم ئتيه امير باقری استاد دانشگاه شريف احسان دکتر

 مهرداد اقليمي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس ابراهيم خرم
جامع  یزير برنامهکارشناس 

 برق و انرژی وزارت نيرو

 محمد حيدری زاده دکتری برق دانشگاه تربيت مدرس مجتبي الياسي
دانشجوی دکتری دانشگاه 

 بهشتي

 ضي شعبان زادهمرت
پژوهشگاه  -کارشناس پژوهشي
 نيرو

 گاه کاشاننشدا يعلم ئتيه علي کريمي

 محمد اسماعيل هنرمند
معاونت فروش و خدمات مشترکين 

 شرکت توزيع برق استان گيالن

 توزيع هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 محمداسماعيل هنرمند دانشگاه تربيت مدرس يعلم ئتيه حمود رضا حقي فامم
معاون فروش و مشترکين 

 توزيع گيالن

 فرامرز سپری
 یها تيفورمدير ديسپاچينگ و 

 برق شرکت توزيع مازندران
 حميده قديری

مدير امورزيربنايي و 
 پژوهشگاه نيرو -زيرساخت

 فيروزه رامشخواه
شرکت  مدير دفتر طرح و مهندسي
 توزيع تهران بزرگ

 کارشناس توانير مهيار قلي زاده

 مرتضي حسين پورعرب
کارشناس تحقيقات شرکت توزيع 

 برق مشهد
 مرجان عجم

کاهش  یها پروژهمسئول 
تلفات معاونت مهندسي و 

 آرشيو فني

 داود جاللي
رئيس پژوهشكده برق پژوهشگاه 

 نيرو
 ندانشگاه گيال يعلم ئتيه سيد سعيد محتوی پور

 امين رئيس زاده
رئيس گروه تحقيقات شرکت توزيع 

 برق شيراز
 شرکت توزيع همدان وحيد سعيدی

 فاطمه شعبان نژاد
رييس گروه مطالعات شبكه تهران 

 بزرگ

 كيفيت توان هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 يسعيد ساترخيل
-دانشجوی دکتری مهندسي برق

 قدرت دانشگاه بهشتي
 رضا مهری

شرکت يكتا بهينه  رعامليمد
 توان

 محمود رضا حقي فام مدير گروه مطالعات سيستم موننكو حسن سياهكلي
دانشگاه تربيت  يعلم ئتيه

 مدرس

برق رئيس گروه کيفيت توان  بابك اسد زاده دانشجو دکتری دانشگاه بهشتي محمد خليلي
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 آذربايجان یا طقهمن

 داود جاللي
 -رئيس پژوهشكده برق 

 پژوهشگاه نيرو
 نويد اقتدارپور

 رئيس گروه مطالعات سيستم
 فارس یا منطقهبرق 

 مجتبي گيلوانژاد
مدير گروه خط و پست پژوهشگاه 

 نيرو
 کاظم عليشاهي

 رئيس گروه مطالعات شبكه
 خوزستان یا منطقهبرق 

 همايون برهمندپور
كده برق پژوهشگاه معاون پژوهش

 نيرو
 نبي اهلل ابراهيم زاده

برق  کارشناس کيفيت توان
 مازنداران یا منطقه

 دانيال مقدس انگيزان استاد دانشگاه صنعتي اصفهان مهدی معلم
برق  کارشناس کيفيت توان

 خراسان یا منطقه

 مهدی مقيم زاده
و مطالعات  یزير برنامهمدير دفتر 

 امنيت

 پايايي هاي يهرو بندي يتاولوسشنامه به پر دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 سيد مصطفي عابدی رئيس گروه مهندسي شبكه پيمان کريمي فرد
دانشگاه آزاد  يعلم ئتيهعضو 

 تهران جنوب

 نيكي مسلمي هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي اقامحمدی محمدرضا
 - مدير گروه مطالعات سيستم

 پژوهشگاه نيرو

 داود جاللي دانشگاه تربيت مدرس يعلم ئتيه محمودرضا حقي فام
 -رئيس پژوهشكده برق 

 پژوهشگاه نيرو

 هيات علمي دانشگاه تهران فري نيمافرخ  دانشگاه بابل پيام تيمورزاده

 مجتبي گيلوانژاد
مدير گروه خط و پست پژوهشگاه 

 نيرو
 سعيد محمدصادق

برق  شرکت تعميرات نيرو
 آذربايجان

 مجتبي الياسي
قدرت دانشگاه  -دکتری برق 

 تربيت مدرس
 هادی خطيب زاده آزاد

کارشناس گروه مطالعات 
 پژوهشگاه نيرو سيستم

 دارايي هاي يهرو بندي يتاولوبه پرسشنامه  دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 امين مرادخاني ت سيستم موننكومطالعا گروهمدير  حسن سياهكلي
ي دانشگاه آزاد واحد ت علمئهي

 دهلران

 محمد اسماعيل هنرمند

معاون فروش و خدمات مشترکين 
شرکت توزيع نيروی برق استان 

 گيالن

 محمدحسين شريعت خواه
 دانشگاه دانشجو دکتری

 تربيت مدرس

 نيكي مسلمي
مدير گروه مطالعات سيستم 

 پژوهشگاه نيرو
 ميری تريميسيد مجيد 

داشجوی دکتری دانشگاه 
 تربيت مدرس

آزاد  دانشگاه علميعضو هيئت  سيد مصطفي عابدی
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 واحد تهران جنوب

 ريزي انرژي بندي رويه برنامه به پرسشنامه اولويت دهندگان پاسخ

 سمت نام و نام خانوادگي سمت نام و نام خانوادگي

 مسعود حسني مرزوني
وهشي پژ یزير برنامهرييس اداره 

 پژوهشگاه نيرو
 وهاب مكاری زاده

مدير گروه انرژی و مديريت 
 پژوهشگاه نيرو -مصرف 

 حبيب اله رؤفي عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند حميد فلقي
کارشناس پژوهشي پژوهشگاه 

 نيرو

 علي نبوی نياکي
عضو هيات علمي دانشگاه 

 مازندران
 مهرداد اقليمي

جامع  یزير برنامهکارشناس 
 انرژی وزارت نيروبرق و 

 سيد محمد جواد موسوی

مدير گروه نوآوری و توسعه فناوری 
کالن برق و  یزير برنامهدفتر  -

 انرژی وزارت نيرو

 محمد اسماعيل هنرمند

معاون فروش و مشترکين 
شرکت توزيع برق استان 

 گيالن

 برق گيالن -مدير دفتر فني انتقال حمزه عيسي زاده

 

ای  پرسشرنامه  از خبرگران به هر يرك    افزارهای شبكه برق، نرمبا موضوع  های مختلف مرتبط از بخشپس از شناسايي خبرگان 

دهي شروند سرپس ايرن     در مقايسه با يكديگر و به صورت مستقيم وزن ها بندی حوزه ی اولويتمعيارها الكترونيكي ارسال گرديد تا

 برر اسراس  مقايسات زوجي و امتيرازدهي مربوطره    و بدين ترتيب اند هشد داده 1افزار اکسپرت چويس عنوان ورودی به نرمها به  داده

و  افرزار  نررم پس از اعمال نظرات خبرگران در  گيرد.  افزار اکسپرت چويس انجام مي جدول استاندارد شده توماس. ال. ساعتي در نرم

)يك از معيارها نشان داده شده اوزان هر  (11-2 )جدول  در ؛ که( بدست آمد1-10)اوزان هر يك از معيارها در بازه عددی  ،محاسبه

 است.

 

                                                 

1.Expert Choice 
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 براساس نظرات خبرگان افزاري هاي نرم حوزه يبند تياولو(: اوزان هر يك از معيارهاي 11-2 جدول )

 اوزان معيارها معيار

 9.75 تعداد مخاطب

 10 ميت حوزهاه

 8 استراتژيك بودن اقتصادی

 9.33 استراتژيك بودن امنيتي

 8.46 خارجي افزار نرمامكان استفاده از 

 

ها نيز با توجه به  افزاری هر يك از حوزه های نرم هيرو ،ها با استفاده از نظر خبرگان امتياز هر يك از حوزه شدن پس از مشخص

بنردی   يرت اند. سپس برای اولرو  هر حوزه و از طريق پرسشنامه الكترونيكي امتيازدهي شدهرگان توسط خب ها معيارهای ارزيابي رويه

های هرر حروزه در    های همان حوزه ضرب شده و از اين طريق امتياز نهايي رويه امتياز هر حوزه در امتياز رويه چهارم گام در يينها

راهبری به دليل وابسرته برودن     افزاری حوزه های نرم ذکر است رويهگردد. تزم به  های ديگر مشخص مي حوزههای  مقايسه با رويه

 .طور جداگانه و مستقل بررسي شده است افزار به ها به سخت اين رويه

 گردد: افزاری هر حوزه ارائه مي های نرم افزاری و رويه های نرم حوزه بندی در ادامه، نمودارهای مربوط به اولويت

 فزاريا هاي نرم حوزهبندي  اولويت 

آمرده اسرت    (4-2 شركل ) کره در   گونره  همانافزاری، اين حوزه  های نرم بندی حوزه برای اولويتاساس معيارهای گفته شده بر 

 برداری، حفاظت و راهبری به ترتيب اولويت اول تا سوم هستند. ی بهره اند که حوزه بندی شده اولويت
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 افزاري شبكه برق نرم يها حوزه بندي يتاولو (:4-2 شكل )

 افزاري هاي نرم رويه بندي اولويت 

 

 يبردار بهرهافزاري حوزه  نرم هاي يهرو بندي يتاولو (:5-2 شكل )
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 ريزي توسعه افزاري حوزه برنامه هاي نرم رويهبندي  (: اولويت6-2 شكل )

 

 افزاري حوزه حفاظت هاي نرم رويهبندي  اولويت (:7-2 شكل )
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 فزاري حوزه توزيعا نرم هاي يهرو بندي يتاولو (:8-2 شكل )

 

 

 افزاري حوزه كيفيت توان نرم هاي يهرو بندي يتاولو(: 9-2 شكل )
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 پاياييافزارهاي حوزه  نرمبندي  اولويت (:10-2 شكل )

 

 

 افزاري حوزه دارايي هاي نرم رويهبندي  اولويت(: 11-2 )شكل 
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 يريزي انرژ برنامهافزاري حوزه  رمنهاي  رويهبندي  اولويت(: 12-2 )شكل 

 

 

 ري حوزه راهبريافزا هاي نرم بندي رويه (: اولويت13-2 )شكل 
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هرای آن   جداگانره بررسري و رويره    صرورت  بره  افرزار  سختکه گفته شد حوزه راهبری به دليل وابسته بودن به  گونه همان

اده و بينري برار، مرديريت پايگراه د     باشد سه رويره پريش   ( مشخص مي13-2 )شكل که از  گونه هماناند.  بندی شده اولويت

 باشد. ی راهبری مي ی بازيابي نيز اولويت آخر حوزه باشد و رويه مشارکت واحدها سه اولويت اول حوزه راهبری مي

 افزاري هاي نرم بندي نهايي رويه اولويت -2-4

و از طريرق  ها توسرط خبرگران    ههر يك از حوز یافزار نرمهای  ها و همچنين رويه پس از مشخص شدن امتياز هر يك از حوزه

های همان حوزه ضرب شده و از اين طريق امتياز  بندی نهايي امتياز هر حوزه در امتياز رويه يتولوسشنامه الكترونيكي به منظور اپر

ها در اشكال زير نشان  نهايي رويه یبند تياولوگردد.  های ديگر مشخص مي حوزههای  های هر حوزه در مقايسه با رويه نهايي رويه

طور جداگانه  افزار به ها به سخت راهبری به دليل وابسته بودن اين رويه  افزاری حوزه های نرم ذکر است رويه داده شده است. تزم به

 و مستقل بررسي شده است.

نكته ای که در خصوص اولويت بندی نرم افزارهای شبكه برق حائز اهميت است توجه به اين امر است که در حوزه نرم افزار با 

های دانشي از لوازم اساسي آن است به صورت کلي اولويت بندی به معنای انتخاب مجموعره ای از   زيرساختتوجه به اينكه وجود 

مابقي نرم افزارها نيست بلكه اين اولويت بندی به معنای اولويت در اجرا است و تقردم و تراخر    نرم افزارهای دارای اولويت و حذف

ر کلي در حوزه نرم افزار آماده کردن زيرساخت های مورد نياز حائز اهميت است. هر يك از نرم افزارها را نشان مي دهد. پس به طو

به طور مثال نرم افزار پايايي در اين مطالعه علي رغم اينكه در اولويت اجرا قرار نگرفته اما در پروژه پايايي پژوهشگاه نيررو بره آن   

 پرداخته شده است.
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 افزاري هاي نرم بندي نهايي رويه (: نيمه اول اولويت14-2 )شكل 

 

يافزار هاي نرم بندي نهايي رويه نيمه دوم اولويت (:15-2 )شكل 
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 افزار نرمسبك اكتساب  -2-5

پردازد. بدين معنري کره    ه و انتخاب شده ميهای دستيابي به فناوری شناسايي شدهای اکتساب فناوری به تعيين روشمدل

ها يرا مؤسسرات و يرا خريرد      های توسعه داخلي، همكاری با ساير شرکتيك از سبك  کند که توسعه فناوری از کدامتعيين مي

 محصول فناوری انجام شود.

افرزار نيرروی انسراني توانمنرد      عامل در توسرعه نررم   نيتر مهمافزار از طريق انتقال تكنولوژی با توجه به اينكه  اکتساب نرم

های  افزار متفاوت است و از طريق انعقاد قرارداد با نيروی انساني شرکت با سخت افزار نرمباشد و ماهيت انتقال تكنولوژی در  مي

حذف  افزار نرمپذير است که با توجه به اينكه اين امر به دتيل مختلف مرسوم نيست، سبك انتقال تكنولوژی در  رو امكان پيش

اين موارد  که نياافزارهای تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ايران نيز عالوه بر  بنابراين در خصوص توسعه نرم؛ گرديده است

باشد، جنبه امنيتي برودن   گفته کمي دور از ذهن مي باشد و انتقال تكنولوژی به دتيل پيش نيازمند نيروی انساني متخصص مي

هرا   افزار و همچنين الزامات بومي برخي از نرم برداری، حفاظت و ...  شبكه برق از قبيل راهبری، بهره افزاری های نرم اکثر حوزه

 قرار گيرد. مدنظر افزارها نرمافزارها برای کشور مسير نباشد و توسعه درونزای اين  شود تا خريد اين نرم سبب مي
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 يريگ جهينت

سازی  طراحي، پياده" ینقشه راه توسعه فناورهر حوزه در  یافزار نرمهای  رويه افزاری و ها نرم بندی حوزه  به منظور اولويت

، در ايرن گرزارش پرس از ارائره مررور ادبيرات متردولوژی        "افزارهای تحليل، مطالعه و راهبری شبكه بررق ايرران   و توسعه نرم

هرر   یافرزار  نررم های  افزاری و رويه رمها ن بندی حوزه بندی و سبك اکتساب فناوری در فصل اول، در فصل دوم اولويت اولويت

افزارهرای   در انتهای اين فصل توضيحاتي دربراره سربك اکتسراب مناسرب نررم     ؛ و با استفاده از نظرات خبرگان ارائه شد حوزه

 دار بيان گرديد. اولويت



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
65 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 افزار شبكه برق هاي نرم بندي حوزه (: پرسشنامه اولويت1شماره )پيوست 

 

 حتراما تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،"آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره 

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  یفناور بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي .اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 امكان  ... و زماني مالي، منابع کمبود به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد يم فناورانه های حوزه

 بره  توجه با نيز برق شبكه افزارهای نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص

 حوزه بندی اولويت افزاری، نرم های حوزه همه در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي

 افزاری نرم یها حوزه بندی اولويت موضوع با الذکر فوق پروژه سوم فاز انجام راستای در است برخوردار ای ويژه اهميت از ها

 بنردی  اولويت با ارتباط در آن سواتت اينكه به توجه با که است گرديده طراحي حاضر الكترونيكي ی پرسشنامه برق شبكه

 در برا  پرسشرنامه  ايرن  در .اسرت  شرده  ارسرال  بررق  ی شربكه  مديران برای  است، برق شبكه افزاری نرم کالن های حوزه

 قبيل از برق شبكه افزاری نرم حوزه 9 بندی اولويت به نسبت سند اين تدوين راهبری کميته تاييد مورد معيارهای نظرگرفتن

 اين بندی اولويت بهتر چه هر در را ما تواند مي جنابعالي نظرات ؛ کهاست شده اقدام... و توان کيفيت، یربردا بهره  راهبری،

 يك هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش دردو پرسشنامه اين کلي صورت به د.نماي ياری ها حوزه

 در افرزاری  نررم  حروزه  هرر  امتياز ميزان معيارها، از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از

 هرای  رويره  جداگانره  صرورت  بره  ديگرری  های پرسشنامه در است ذکر به تزم .گردد مي مشخص ها حوزه ساير با مقايسه

  د.شون مي بندی اولويت و مقايسه يكديگر با ها حوزه از يك هر متخصصان نظرات به توجه با حوزه اين از يك هر افزاری نرم

 :خانوادگي ونام نام
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 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

   برق شبكه افزاهاي نرم بندي اولويت معيارهاي وزن تعيين     

 کميتره  نظرر  براساس معيار پنج ها حوزه اين بندی اولويت منظور به برق شبكه اریافز نرم حوزه 9 به توجه با بخش اين در

 از مختصرری  شرح و شده داده نشان معيارها همچنين و افزاری نرم های حوزه زير، شكل در که است شده انتخاب راهبری

 ستا شده بيان نيز معيارها اين از يك هر

 

 

 هرر  در  بالقوه نهايي کاربران حجم ميزان نظر از برق شبكه افزاری نرم ختلفم های حوزه معيار اين در :مخاطب تعداد 

 شوند مي مقايسه يكديگر با برق شبكه  حوزه
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 شبكه مختلف های حوزه اينكه  به توجه با(: برق شبكه براي حوزه بودن اي پايه) برق شبكه در حوزه اهميت 

 آن اهميت و تاثيرگذاری حيث از ها حوزه اين از يك هر افزارهای نرم معيار اين در هستند برخوردار متفاوتي اهميت از برق

 .شوند مي مقايسه يكديگر با برق شبكه در

 لحراظ  از بررق  شربكه  افزاری نرم مختلف های حوزه معيار اين در ي:اقتصاد ي  جنبه از افزار نرم بودن استراتژيك 

 شوند مي همقايس يكديگر با کشور برای ها آن سودآوری و پذيری رقابت

 هايي خرابكاری بروز امكان و برق شبكه امنيتي های جنبه به توجه با :امنيتي ي جنبه از افزار نرم بودن استراتژيك

 مورد معيار اين در دارند قرار برق شبكه حساس های حوزه در که افزارهايي نرم بندی اولويت و توسعه، سايبری حمالت نظير

    رد.گي مي قرار بررسي

 افزاری نرم مختلف های حوزه در اينكه به توجه با : كشور نياز تامين در خارجي افزار نرم از استفاده ذيريامكانپ

 از حوزه افزارهر نرم تهيه سهولت و پذيری امكان ميزان يارعم اين در باشد مي موجود افزارها نرم خارجي های نمونه برق شبكه

 .شود مي مقايسه يكديگر با کشور از خارج

 

 يت معيارهااهم

 هر اهميت ميزان شد اشاره ها آن به بات در که بندی اولويت معيارهای و افزاری نرم های حوزه به توجه با قسمت اين در

 (است امتياز بيشترين دارای 10 عدد(ديفرماي مشخص 10 تا 1 از زير جدول در يكديگر با مقايسه در را معيارها از يك

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    مخاطب تعداد 

                    (برق شبكه برای حوزه بودن ای پايه)برق شبكه در حوزه اهميت 

                    اقتصادی ی ازجنبه افزاری نرم  بودن استراتژيك 

                    امنيتي ی جنبه از افزار نرم بودن استراتژيك 

                    شورک نياز تامين در خارجي افزار نرم  از استفاده امكانپذيری 

 

     برق شبكه افزار نرم هاي حوزه وزندهي
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 اهميرت  ميرزان  اسرت  خواهشرمند  لرذا  .شروند  مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از مختلف های حوزه بخش اين در

 زا گرديد، اشاره ها آن به قبل صفحه در که بندی اولويت مختلف معيارهای منظر از را، ها حوزه ساير با مقايسه در حوزه هر

 .    .فرماييد مشخص10 تا 1

 

 مخاطب تعداد معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در افزاری نرم های حوزه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    راهبری(Online) 

                    برداری بهره(Offline) 

                    پايايي 

                    توزيع 

                    حفاظت 

                    توان تکيفي 

                    توسعه ريزی برنامه 

                    انرژی ريزی برنامه 

                    دارايي مديريت 

 

 

 برق شبكه در حوزه( بودن ای پايه  (اهميت  معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در افزاری نرم های حوزه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    راهبری(Online) 

                    برداری بهره(Offline) 

                    پايايي 

                    توزيع 

                    حفاظت 

                    توان کيفيت 

                    توسعه ريزی برنامه 

                    انرژی ريزی برنامه 

                    دارايي مديريت 
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   اقتصادی ی جنبه از افزار نرم بودن راتژيكاست  معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در افزاری نرم های حوزه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    راهبری(Online) 

                    برداری بهره(Offline) 

                    پايايي 

                    توزيع 

                    حفاظت 

                    توان کيفيت 

                    توسعه ريزی برنامه 

                    انرژی ريزی برنامه 

                    دارايي مديريت 

 

   امنيتي ی جنبه از افزار نرم بودن استراتژيك معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در افزاری نرم های حوزه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    راهبری(Online) 

                    برداری بهره(Offline) 

                    پايايي 

                    توزيع 

                    حفاظت 

                    توان کيفيت 

                    توسعه ريزی برنامه 

                    انرژی ريزی برنامه 

                    دارايي مديريت 
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 تامين در خارجي افزار نرم از استفاده امكانپذيری معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در افزاری نرم های حوزه اهميت ميزان

 کشور نياز

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    راهبری(Online) 

                    برداری بهره(Offline) 

                    پايايي 

                    توزيع 

                    حفاظت 

                    توان کيفيت 

                    توسعه ريزی برنامه 

                    انرژی ريزی برنامه 

                    دارايي مديريت 
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 ريزي انرژي مطالعات برنامهافزاري  هاي نرم بندي رويه اولويت (: پرسشنامه2پيوست شماره)

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی نامهبر هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و اه حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای امهپرسشن فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 شرده  تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس ريزی انرژی برنامه مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت تجه است،

 تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم های رويه

 رويره  هرر  امتيراز  ميرزان  معيارهرا،  از يك هر براساس دوم بخش رد و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك هر وزن

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه در افزاری نرم

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
72 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميته نظرات براساس معيارهايي است، آمده زير شكل در که برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از فادهاست قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه ویر بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 قابليرت  مختلف های حوزه در تواند مي افزاری نرم های رويه اينكه به توجه باف: مختل هاي حوزه در كاربرد گستردگي

 امری است، برخوردار افزاری نرم مختلف های حوزه در تری گسترده کاربرد از که ای رويه توسعه به توجه شدبا داشته استفاده

 .است ضروری

 اختيرار  در جهراني  بازار در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که ودش مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه

 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار
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 سرخت  های زيرساخت نيازمند حد چه تا ها رويه از يك هر افزاری نرم ی توسعهر: فزاا سخت به بودن وابسته ميزان

   ؟افزاريست

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  هرای  توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو منديتوان ميزان

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد  ريزی انرژی ی برنامه  زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به زنيا ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه ريزي انرژي برنامه مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين
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 لرذا . شروند  مري  مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از ريزی انرژی برنامه مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 مشرخص  بنردی  اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است خواهشمند

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد توجه .فرماييد

 

 ی هزينره  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  برا  مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  توسعه برای گذاری سرمايه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 بررای  پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  صادرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 توسعه سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  افزاری منر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 
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 رقابرت  ميرزان  معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 پذيری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

  گسرتردگي  معيرار  اسراس  بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های يهرو اهميت ميزان

 مختلف های حوزه در کاربرد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 
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 برر  تاثير ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 سايبری امنيت افزايش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني يشپ 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور از خارج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 وابسرته  ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 افزار سخت به بودن

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 

 

 بره  نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور در پشتيباني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 
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 توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با سهمقاي در انرژی ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تقاضا و عرضه بيني پيش 

                    انرژی ريزی برنامه 
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 ريزي انرژي افزاري حوزه برنامه هاي نرم بندي رويه (: پرسشنامه اولويت3پيوست شماره)

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به رممحت خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .دندار وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  اساسبر ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس ريزی توسعه برنامه مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت جهت است،

 تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم های رويه

 رويره  هرر  امتيراز  ميرزان  معيارهرا،  از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك هر وزن

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه در افزاری نرم

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 نظرات براساس معيارهايي است، آمده زير شكل در که ريزی توسعه برنامه ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 نظررات  بره  توجره  برا  يكرديگر  با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری کميته

 در سرپس  و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص خبرگان

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك هر جدولي
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود زاریاف نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از اييه خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه
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 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به يرنظ پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی فتنگر نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد برداری بهره ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه ريزی توسعه برنامه مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين
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 لرذا . شروند  مري  مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از سعهريزی تو برنامه مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 مشرخص  بنردی  اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است خواهشمند

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد توجه .فرماييد

 

 ی هزينره  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  برا  مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  توسعه برای گذاری سرمايه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 

 بررای  پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  صادرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 
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 توسعه سهولت معيار اساس بر و يكديگر با قايسهم در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 افزاری نرم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 ميرزان  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  برا  مقايسره  در توسرعه  ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 پذيری رقابت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه یريزبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 

 

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
86 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

   بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی هبرنام مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 
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 بر تاثير ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 سايبری امنيت افزايش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    هينهب بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 زا تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور از خارج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 

 

 

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
88 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 بره  نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه هميتا ميزان

 کشور در پشتيباني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 

 

 توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توسعه ريزی برنامه مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    بهينه بار پخش 

                    توليد توسعه ريزیبرنامه 

                    پست توسعه ريزیبرنامه 

                    شبكه توسعه ريزیبرنامه 

                    راکتيو توان ريزیبرنامه 
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 برداری ت بهرهمطالعا افزاری های نرم رويه بندی (: پرسشنامه اولويت4پيوست شماره )

 با

 احترام تقديم و سالم عرض

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط ورکش برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به ابعمن اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام تایراس در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل زا افزاری نرم

 اسرت،  شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس برداری بهره مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 برين  بنردی  اولويرت  در را مرا  توانرد  مي جنابعالي ظراتن که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت جهت

 تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم های رويه

 هروير  هرر  امتيراز  ميرزان  معيارهرا،  از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك هر وزن

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه در افزاری نرم

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميته نظرات براساس معيارهايي ست،ا آمده زير شكل در که برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا رهامعيا اين از يك
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از كي کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه
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 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه نبي بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد برداری بهره ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی زينهه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازاز رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه برداري بهره مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين
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 خواهشمند لذا. شوند مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از برداری بهره مطالعات ی حوزه فمختل های رويه بخش اين در

 توجه .فرماييد مشخص بندی اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است

 .است معيار ره اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد
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 بررای  گرذاری  سرمايه ی هزينه معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 توسعه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ يداریپا آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
 

 

  صادرات برای پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری مرن های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
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 نررم  توسرعه  سرهولت  معيرار  اسراس  بر و گريكدي با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  افزاری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای نتخمي 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
 

 

 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    درخدا آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
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 بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

 

 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
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 امنيرت  افرزايش  برر  تراثير  ميرزان  اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 سايبری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری اليزآن 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
 

 

 از خرارج  از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در اریبرد بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری ويتر تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

 

 در پشرتيباني  بره  نياز ميزان رمعيا اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط ایپارامتره تخمين 

                    رخداد آناليز 

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

 

 کشور توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در برداری بهره ی حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار بيني پيش 

                    بار پخش 

                    الكترومغناطيسي گذراهای آناليز 

                    ولتاژ پايداری آناليز 

                    زاويه پايداری آناليز 

                    پذيری رويت تحليل 

                    انتقال خطوط پارامترهای تخمين 

                    رخداد آناليز 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بازيابي 

                    باراتوماتيك حذف 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 
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 پايايي حوزه افزاری  های نرم بندی رويه (: پرسشنامه اولويت5پيوست شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و دیراهبر سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری یبند اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 جهت است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس پايايي مطالعات حوزه در حاضر كترونيكيال

 هرای  رويره  بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت

 هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم

 در افزاری نرم رويه هر امتياز ميزان معيارها، از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :ادگيخانو ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 الكترونيك پست     

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميتره  نظررات  براسراس  معيارهايي است، آمده زير شكل در که پايايي ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با همقايس در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و ترید حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير انميز به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه

 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين هولتس بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  د؟بو خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم
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 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 اهميت معيارها 

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10پايايي) عدد  ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه پايايي مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين

 خواهشرمند  لرذا . شوند مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از پايايي مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 توجه .فرماييد مشخص بندی اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با قايسهم در رويه هر اهميت ميزان است

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد
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 توسعه برای یارگذ سرمايه ی هزينه معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

  صادرات برای پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

  افزاری نرم توسعه سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه يتاهم ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 بازار حجم معيار ساسا بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 
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 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده حليلت يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 کشور از خارج از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 کشور در پشتيباني به نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 

 

 کشور توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در پايايي حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    داده تحليل يا حوادث تحليل 

                    اطمينان قابليت محاسبات 
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 افزاری حوزه توزيع های نرم بندی رويه (: پرسشنامه اولويت6پيوست شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  رد هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع ينا گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با هک است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 جهت است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس توزيع مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 هرای  رويره  بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت

 هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم

 در افزاری نرم رويه هر امتياز ميزان معيارها، از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميتره  نظررات  براسراس  معيارهايي است، آمده زير شكل در که توزيع ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  هتوج با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع رایب زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های ويهر
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 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از فزارا نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 کشور در ای مالحظه قابل های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو نديتوانم ميزان 

 کشور موجود توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10توزيع) عدد  ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن عيينت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    ریپذي رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازاز رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه برداري بهره مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
110 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 لرذا . شروند  مري  مقايسره  بندی اولويت معيارهای منظر از برداري بهره مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 مشرخص  بنردی  اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است خواهشمند

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد توجه .فرماييد
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  توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور زیانداراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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  صادرات برای پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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  افزاری نرم توسعه سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن ايابيج 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 بازار حجم معيار معيار اساس بر و يگريكد با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    زيابيار Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه نرم افزاری رويه های اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان معيار اساس بر و ديگريك با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط سامپدان یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون هينهب نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 کشور از خارج از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 کشور در پشتيباني به نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری رمن های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار پخش 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار يبين پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا انگرنش بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 کشور توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توزيع حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    بار شپخ 

                    بازيابي 

                    کوتاه اتصال 

                    خازن جايابي 

                    کاهش  

                    بار کردن متعادل 

                    بار بيني پيش 

                    خطوط امپدانس یمحاسبه 

                    ارزيابي Arc flash 

                    موتور اندازیراه 

                    فيدر مسيريابي 

                    پست جايابي 

                    بازآرايي 

                    بار تخمين/بار تخصيص 

                    سكشناليزرها بهينه جايابي 

                    خطا نشانگر بهينه جايابي 

                    شبكه اتوماسيون بهينه نقاط تعيين 

                    توليد بيني پيش 

                    کردن زمين 

                    شبكه ريز 
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 افزای حوزه حفاظت های نرم بندی رويه (: پرسشنامه اولويت7پيوست شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "نايرا برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  ابعمنر  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه ندیب اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 جهت است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس حفاظت مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 هرای  رويره  بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت

 هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم

 در افزاری نرم رويه هر امتياز ميزان معيارها، از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميتره  نظررات  براساس معيارهايي است، آمده زير شكل در که حفاظت ی حوزه افزاری نرم یها رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

  درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 شود مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر
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 مختلرف  هرای  رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه
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 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 ورکشر  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 اهميت معيارها

 مي امتياز ترينبيش دارای 10 عدد( حفاظت مطالعات ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين  

 )باشد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازاز رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 
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    برق شبكه حفاظت مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين

 خواهشرمند  لرذا . شوند مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از حفاظت مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 توجه .فرماييد مشخص بندی اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد

 

 گرذاری  سررمايه  ی هزينه رمعيا اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

  توسعه برای

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي

 

 

  صادرات برای پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه هميتا ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك اتمطالع

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي
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  افزاری نرم توسعه سهولت رمعيا اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي

 

 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های حطر و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي
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 بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي

 

 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات نجاما 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي
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 افرزايش  برر  تراثير  ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

 سايبری امنيت

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد العهومط سازی شبيه

 حفاظتي

 

 از خارج از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي
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 در پشتيباني به نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه ریافزا منر های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه پايداریو ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي

 

 کشور مندیتوان ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در حفاظت مطالعات حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    قدرت باردرسيستم پخش مطالعه 

                    
 گرذرای  هرای  حالرت  بره  مربروط  مطالعرات 

 درسيستم کوتاه واتصال الكترومغناطيسي

                    
 پايداری شامل شبكه وپايداری ديناميك مطالعات

 وفرکانس ولتاژ،زاويه

                    حفاظتي سيستم های وهماهنگي تنظيمات انجام 

                    
 های طرح و ها رله عملكرد ومطالعه سازی شبيه

 حفاظتي
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 افزاری مطالعات مديريت دارايي های نرم بندی رويه (: پرسشنامه اولويت8پرسشنامه شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه هنقش و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين دگيگستر به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 جهت است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس دارايي مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 هرای  رويره  بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت

 هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم

 در افزاری نرم رويه هر امتياز ميزان معيارها، از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :صيالتتح

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميتره  نظررات  براسراس  معيارهايي است، آمده زير شكل در کهدارايي  ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك
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 مختلرف  های رويه توسعه جهت نياز وردم اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه 

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير قابتر ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني هباز يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  رتاثي ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .است شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه

 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم مينتا سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم
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 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي زانمي 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 ت معيارهااهمي 

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد برداری بهره ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به ازني ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه دارايي مطالعات حوزه افزاري منر هاي رويه امتياز تعيين

 است خواهشمند لذا. شوند مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از دارايي مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 توجره  .فرماييرد  مشرخص  بنردی  اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با يسهمقا در رويه هر اهميت ميزان

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد
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 سرمايه ی هزينه معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 توسعه برای گذاری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 بررای  پتانسريل  معيرار  اسراس  بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 صادرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    هيزاتتج پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 توسرعه  سرهولت  معيرار  اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 افزاری نرم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 

 رقابرت  ميرزان  معيرار  اسراس  برر  و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 پذيری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 
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 کراربرد  گستردگي يارمع اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 مختلف های حوزه در

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

  بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 برر  تراثير  ميرزان  معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 سايبری امنيت افزايش

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 
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 از ترامين  سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور از خارج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 بره  نيراز  ميرزان  معيرار  اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور در پشتيباني

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 

 

 توانمنردی  ميرزان  معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در دارايي مديريت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    تجهيزات پايش 

                    دارینگه و تعمير 
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 بندی حوزه راهبری (: پرسشنامه اولويت9پيوست شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت فناوری، توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع کاربردهای و موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها هروي و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای پرسشنامه برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 جهت است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس راهبری مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 هرای  رويره  بين بندی اولويت در را ما تواند مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت

 هر وزن تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم

 در افزاری نرم رويه هر امتياز ميزان معيارها، از يك ره براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك

 .گردد مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه

 :فرماييد تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 کميتره  نظررات  براساس معيارهايي است، آمده زير شكل در کهراهبری  ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 خبرگران  نظررات  بره  توجه با يكديگر با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری

 هر جدولي در سپس و است شده ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك
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 مختلرف  های رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر معيار اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه 

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه لفمخت های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه با: صادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير به رافزا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که اریافز نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود صمشخ که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 . آيد مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد ميزان: ربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه اتب حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه مختلف افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 .تاس شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه
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 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر صرف: كشور از خارج از تامين سهولت

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت معيارها

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پس: كشور رد پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ خواهد ميزان چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم

 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .است موجود افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد برداری بهره ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه برای گذاری سرمايه ی هزينه 

                    صادرات برای پتانسيل 

                    افزاری نرم ی توسعه سهولت 

                    پذيری رقابت ميزان 

                    مختلف های حوزه در کاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    کشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    کشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    کشور توانمندی ميزان 

 

    برق شبكه راهبري مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين
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 خواهشمند لذا. شوند مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از برداری بهره مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 توجه .فرماييد مشخص بندی اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه یبند رتبه و مقايسه هدف که فرماييد

 

 بررای  گرذاری  سررمايه  ی هزينه معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان 

 توسعه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده گاهپاي مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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  صادرات برای پتانسيل معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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  افزاری منر توسعه سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    خدادآناليزر 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری منر های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 رانراهبري شبكه برق اي
145 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، تدوين ارکان جهت ساز: 3فاز 

 

 

 بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 بازار رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 سايبری امنيت افزايش بر تاثير ميزان اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    هينهبارب پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 شورک از خارج از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 کشور در پشتيباني به نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 کشور توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در راهبری حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    ACG 

                    بار بيني پيش 

                    شبكه پايش 

                    داده پايگاه مديريت 

                    حالت تخمين 

                    آناليزرخداد 

                    ساز شبيه 

                    باراتوماتيك حذف 

                    بار پخش 

                    باربهينه پخش 

                    واحدها مشارکت 

                    بازيابي 

                    کوتاه آناليزاتصال 

                    زاويه آناليزپايداری 

                    ولتاژ آناليزپايداری 
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 ی کيفيت توان افزاری حوزه های نرم بندی رويه (: پرسشنامه اولويت10پيوست شماره )

 

 احترام تقديم و سالم عرض با

نرم توسعه و سازیپياده طراحي،" آوریفن توسعه راه نقشه و راهبردی سند تدوين پروژه رساند مي استحضار به محترم خبره

 توسط کشور برق شبكه در افزارها نرم اين توسعه ريزی برنامه هدف با "ايران برق شبكه راهبری و مطالعه تحليل، افزارهای

 تمرامي  در هرا  فناوری بندی اولويت اوری،فن توسعه ريزی برنامه در مهم موضوعات از يكي.اجراست حال در نيرو پژوهشگاه

 در ... و زمراني  مرالي،  منرابع  کمبرود  به توجه با که است اهميت دارای جهت آن از امر اين .باشد مي فناورانه های حوزه

 افزارهرای  نرم حوزه در .ندارد وجود گذاران سياست برای ها فناوری تمامي به منابع اين تخصيص امكان مختلف، کشورهای

 هرای  حروزه  همره  در گذاری سرمايه امكان عدم و آن متنوع و کاربردهای موضوع اين گستردگي به توجه با نيز برق شبكه

 برا  الرذکر  فروق  پروژه سوم فاز انجام راستای در.است برخوردار ای ويژه اهميت از ها رويه و ها حوزه بندی اولويت افزاری، منر

 خبرگان از يك هر تخصص به توجه با که است گرديده طراحي ای رسشنامهپ برق شبكه افزارهای نرم بندی اولويت موضوع

 هرای  حروزه  برين  بنردی  اولويرت  جهت ای پرسشنامه فاز اين از قبل است ذکر به تزم .گردد مي ارسال مربوطه پرسشنامه

 پرسشرنامه  .اسرت  شرده  انجرام  خبرگران  نظررات  براساس ... و حفاظت مطالعات برداری، بهره راهبری، قبيل از افزاری نرم

 است، شده تعيين راهبری کميته نظرات به توجه با که معيار 10 براساس کيفيت توان مطالعات حوزه در حاضر الكترونيكي

 برين  بنردی  اولويرت  در را مرا  توانرد  مي جنابعالي نظرات که است شده طراحي حوزه اين های رويه بين بندی اولويت جهت

 تعيين به مربوط اول بخش است شده طراحي بخش 2 در پرسشنامه اين است ذکر به تزم.نمايد ياری افزاری نرم های رويه

 رويره  هرر  امتيراز  ميرزان  معيارهرا،  از يك هر براساس دوم بخش در و است يكديگر با مقايسه در معيارها از يك هر وزن

 گردد. مي مشخص ها رويه ساير با مقايسه در افزاری نرم

 :ماييدفر تكميل را زير موارد لطفا
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 :خانوادگي ونام نام

 :تحصيالت

 :سمت

 :تماس شماره

 :الكترونيك پست

 

 يبند اولويت معيارهاي وزن تعيين

 نظررات  براسراس  معيارهرايي  اسرت،  آمده زير شكل در که کيفيت توان ی حوزه افزاری نرم های رويه بندی اولويت جهت   

 نظررات  بره  توجره  برا  يكرديگر  با مقايسه در معيارها اين از يك هر وزن بخش اين در که گرديد شناسايي راهبری کميته

 در سرپس  و شده است ارائه معيارها از يك هر درباره مختصر توضيحاتي ابتدا در منظور بدين .گردد مي مشخص خبرگان

 .دشو مي امتيازدهي 10ا ت 1ز ا معيارها اين از يك هر جدولي
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مختلرف   های رويه توسعه جهت نياز مورد اوليه سرمايه ميزان بيانگر ارمعي اين: توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه 

 است افزاری نرم

 معيارها از يك کشورها، تمامي در برق شبكه مختلف های افزار نرم از استفاده قابليت به توجه : باصادرات براي پتانسيل 

 است کشورها ساير بهر فزاا نرم صادرات برای بات پتانسيل وجود افزاری نرم های رويه توسعه جهت

 توسعه روی بر تمرکز برق شبكه افزارهای نرم صادرات قابليت و توليدکنندگان ساير با رقابت برای ي:پذير رقابت ميزان

 ،نيسرت  محسروس  دنيرا  برا  کشور تكنولوژيكي شكاف و باشند مي توسعه حال در دنيا در تازگي به که افزاری نرم های رويه

  .دارد فراواني اهميت

 اختيرار  در جهاني بازار  در توانند مي افزاری نرم های رويه از يك هر آينده در که ريالي و دتری حجم ميزانر: بازا حجم

 کشور برای آينده در تواند مي ها رويه از يك کدام روی گذاری سرمايه که شود مشخص که است منظور بدان اين و بگيرند

 باشد داشته باتتری سود

 آيد.  مي بوجود افزاری نرم های رويه انواع برای زماني بازه يك در که بازار رشد : ميزانربازا رشد نرخ

 مشكالت بروز و کشور هر در برق شبكه بات حساسيت و اهميت به توجه باي: سايبر امنيت افزايش بر تاثير ميزان

 توسرعه  تاثير ميزان به توجه برق، شبكه لفمخت افزارهای نرم توليدکنندگان طرف از هايي خرابكاری بروز صورت در امنيتي

 است. شده گرفته نظر در ها رويه اين بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي سايبری امنيت افزايش بر افزاری نرم های رويه

 از يكي خارجي، افزارهای نرم تامين بابت آمده بوجود امنيتي مشكالت از نظر : صرفكشور از خارج از سهولت تامين

 به برق شبكه در شكسته قفل افزارهای نرم از استفاده و کشور از خارج از افزار نرم تامين سهولت بندی، اولويت جهت يارهامع

 .آيد مي شمار

 روزرسراني  به نظير پشتيباني های عمليات به نياز افزاری نرم رويه ی توسعه از پسكشور:  در پشتياني به نياز ميزان

  بود؟ ميزان خواهد چه به... و فني پشتيباني ,افزار نرم
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 کشرور  در ای مالحظره  قابرل  های توانمندی افزاری نرم های رويه از برخي در اينكه به توجه بار: كشو توانمندي ميزان 

 کشرور  موجرود  توانمندی گرفتن نظر در افزاری، نرم مختلف های رويه بين بندی اولويت جهت معيارها از يكي است، موجود

 .موجود است افزارهای نرم از برخي توسعه در

 

 اهميت معيارها

 باشد( دارای بيشترين وزن مي 10) عدد برداری بهره ی زهحو افزاری منر های رويه بندی اولويت معيارهای وزن تعيين

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    توسعه براي گذاري سرمايه ي هزينه 

                    صادرات براي پتانسيل 

                    افزاري نرم ي توسعه تسهول 

                    پذيري رقابت ميزان 

                    مختلف هاي حوزه در كاربرد گستردگي 

                    بازار حجم 

                    بازار رشد نرخ 

                    سايبري امنيت افزايش بر تاثير ميزان 

                    كشور از خارج از تامين سهولت 

                    افزار سخت به بودن وابسته ميزان 

                    كشور در پشتياني به نياز ميزان 

                    كشور توانمندي ميزان 

 

    برق شبكه كيفيت توان مطالعات حوزه افزاري نرم هاي رويه امتياز تعيين

 واهشمندخ شوند. لذا مي مقايسه بندی اولويت معيارهای منظر از کيفيت توان مطالعات ی حوزه مختلف های رويه بخش اين در

 توجه .فرماييد مشخص بندی اولويت معيارهای از يك هر منظر از را، ها رويه ساير با مقايسه در رويه هر اهميت ميزان است

 .است معيار هر اساس بر مختلف های رويه بندی رتبه و مقايسه هدف که فرماييد
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 ی هزينره  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  برا  همقايسر  در تروان  کيفيرت  مطالعرات  حروزه  افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  توسعه گذاری برای سرمايه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 بررای  پتانسريل  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  برا  مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه يتاهم ميزان

  صادرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 توسرعه  سرهولت  معيرار  اسراس  برر  و يكرديگر  با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

  افزاری نرم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    تاژول تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 
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 پذيری رقابت ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 بازار حجم معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 ارباز رشد نرخ معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 امنيت افزايش بر تاثير معيار اساس بر و يكديگر اب مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 سايبری

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 
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 خارج از تامين سهولت معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور از

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 پشتيباني به نياز ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

 کشور در

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه بارهارمونيكي پخش و آناليز 

                    ولتاژ عادلت وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 

 

 کشور توانمندی ميزان معيار اساس بر و يكديگر با مقايسه در توان کيفيت مطالعات حوزه افزاری نرم های رويه اهميت ميزان

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                    درشبكه يبارهارمونيك پخش و آناليز 

                    ولتاژ تعادل وعدم تغييرات مطالعات 

                    درشبكه فرکانسي آناليزجاروب 

                    هارمونيكي فيلترهای طراحي 
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 يآور و نقشمه راه توسمعه فمن    يسمند راهبمرد  شبکه برق تحت شممول   يافزارها نرم يروشن برا يا ندهيم آيمنظور ترس به

ن گزارش بما اسمتداده از مدهموم    ي، در ا"رانيشبکه برق ا ي، مطالعه و راهبرتحليل يافزارها و توسعه نرم يساز دهاي، پيطراح"

مطلوب و معقول پرداخته  انداز چشمم ينه، به ترسين زميشرو درحال توسعه در ايپ ياسناد کشورها انداز چشم يو بررس انداز چشم

اخذ شده  يانداز و اهداف کالن در فصل اول، در فصل دوم با استداده از الگوها من چشيات تدويشده است. لذا پس از مرور ادب

و  يبند ن سند، به جمعيا يبرا يالزامات اخذ شده از اسناد باالدست ين حوزه و در راستايو نظرات خبرگان ا يقياز مطالعات تطب

 شبکه برق پرداخته شده است. يافزارها انداز توسعه نرم ن چشميتدو

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول  -1

و اهداف  انداز چشمن يات تدويادب

 کالن
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 مقدمه -1-1

از  يمختلف آن بمه ننموان بخشم    يها مدل ييبه شناسا و اهداف کالن ين فصل با استداده از مدهوم چشم اندازپردازيدر ا

ر يسما  يده شده در اسناد ملاستدا و اهداف کالن انداز هاي چشم بيانيه از ييها ن نمونهيم و همچنيپرداز ين راهبرد ميند تدويفرآ

ف و مطالعمات  ين تعاريا يم. سپس با استداده از بررسيينما يم يرا بررسکشور  يعصنا يرسا و اهداف کالن انداز کشورها و چشم

ت بما توجمه بمه    يم م. در نهايينمما  يرا اسمتخرا  مم   يدر سطح ملم  يتوسعه فناورو اهداف کالن انداز چشم يها يژگيو يقيتطب

 گردد. تعيين مي و اهداف کالن انداز چشم تدوينمدل منتخب  ياندازپرداز ف چشممختل يها مدل

 يپرداز انداز چشم -1-2

در که  يدر حوزه فناور يابيو آرمان قابل دست ، جذاب و قابل قبول(ي)شداف، واقع ر مطلوبيست از تصوا نبارتانداز  چشم

 يح سرنوشمت يان صمر يم ب انداز، گر چشميبه نبارت د گردد. ين مييتعجامعه  يارزش يمتناسب با مبانو  بلندمدت يافق زمانك ي

 است. خلق آن  يدر جستجوکشور که  است يا ندهير آيتصوو  کنديمآن حرکت  يبه سو يفناورکه  است

دسمت   يزممان  يك بمازه يخود در  يکه به اهداف و راهبردها يك کشور است، زمانيت ياز وضع يريانداز تصوه چشميانيب

م و يدر سند، ارتباط مستق يدين شده کييتع يهاو هدف يراهبرد يهاشود که چالشيم ميتنظ يه به نحويانين بيافته باشد. اي

ان يم نمده در ب ير آين جامعمه و تصمو  يب يننوان هماهنگ ، بهندهيآحال و جامعه را در  يازهايگر داشته باشند؛ نيکديبا  يمعنادار

سند  يپردازنبارت ينه براي، مقدس و نهادي، ارزش، قابل دسترسيت آرمانو از کلمات و جمال ديکسان نمايکلمات و جمالت 

 د.ياستداده نما

را هدفمنمد و   يتوسمعه فنماور   ريتواند مس يف شده باشد، ميتعر نگرانه ندهيآق، جامع و ياگر به صورت دق يفناور انداز چشم

کاممل   يها. آگم رديگقرار  ف )دولت، صنعت، دانشگاه(مختل کنش گران يفرارودر افق بلندمدت،  يمانند چراغو  دينما دار جهت

 .دهد يارياثرگذار  يهااستيو س يديمات کليتصماتخاذ را در  ها آنتواند  يم زين يفناور انداز به چشم گذاراناستيس

 يرخم باشند. لکمن ب  يح ميانداز مشخص و صر ن چشميگام تدو يدارا ين راهبرد مليتدو يها انداز، اکثر مدل از منظر چشم

ن اهمداف  يبه تدو ياشاره نکرده ول يمل يراهبرد يزيردر برنامه ين ننصريبه وجود چن صراحتز وجود دارند که به يها ن مدل

 يانرژ و جانيه زه،يانگ تعهد،ن بابت است که ياز ا يتوسعه فناور يانداز در اسناد ملن چشمياند. ضرورت تدوبلندمدت پرداخته
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ك رکمن  يم  ،اندازند. چشمينمايم ميدن ترسيرس يرا برا يداده و مقصد شيافزا يفناور در توسعهل يگران دخ کنش انيدر م را

 باشد. يفناور يگذاراستيو س مختلف انتخاب، اکتساب يهاگام يم کرده تا راهنمايو قابل انتقال را ترس ساز کالن، سادهجهت

ف شمده  ين راهبرد( تعريند تدوياز فرا يبخش به ننوان) يمختلد يهاانداز بر اساس مدل، چشميت راهبرديريات مديدر ادب

ن يم ا يج حاصمل از بررسم  يتموان نتما  ياند، اما مشده ين راهبرد در سطح بنگاه طراحيتدو يها بران مدلياست. اگرچه غالب ا

ن يتمدو  يهما ز ممدل ر چهار نوع اين منظور، در زيا ياستداده نمود. برا يانداز در سطح ملچشم يطراح يف متداوت را برايتعار

 يگمر کشمورها بررسم   يد يانداز استداده شده در اسناد مله چشميانيز چهار بيو ن اندانداز پرداختهف چشميراهبرد بنگاه که به تعر

 گردد.ياستخرا  م يدر سطح مل يانداز توسعه فناورچشم يهايژگي، ويقيف و مطالعات تطبين تعاريا يگردد. از بررسيم

 ن راهبرد بنگاهيتدو يها مدلانداز در  چشم -1-2-1

ن يا يشود. بررسياند پرداخته مدا کردهيتوسعه پ يات بنگاهيانداز که در ادبن چشميتدو يهامدل ين قسمت، به بررسيدر ا

 کند.يکمك م يدر سطح مل يانداز پردازچشم ينش نسبت به چگونگيها به کسب بمدل

 ديويمدل د -1-2-1-1

 ميخمواه  يمم  کجما  به و ميبشو ميخواه يم چه ما» سؤال به پاسخها بر اساس ز در بنگاهانداه چشميانين مدل، بيبر اساس ا

 و يورود است ممکن که يندعانيذ همه از و باشد جمله كي حاًيترج و کوتاه ديبا انداز چشم هيانيب .شوديداده م توسعه «م؟يبرس

 نبمارت  تيريممد  يحسابدار موسسه كي اندازچشم ،مثال يبرا .داشته باشند، استداده شود ارياخت در آن نيتدو يبرا ياطالنات

 .«يمال تيريمد و تيريمد يحسابدار ياجرا و دهنده يگواه و دکنندهييتا آموزش، در يجهان يرهبر» :از ستا

ر ه و نناصم يم اول يها يننوان وروده ن راهبرد، بيدر تدو ييابتدا يهاندياز فرا يکيننوان  انداز بهد، چشميويبراساس نظر د

ز بما  يم ط داخمل و خمار  و ن  يمحم  يز با بررسيانداز نچشم تدوين .[1]  د ينما يدا ميند نقش اين فرآيا يها باالدست در تمام قدم

 رد.يپذيصورت م يراهبرد يزيرافت بازخورد از تمام مراحل برنامهيدر

 سيك لوئيمدل پاتر -1-2-1-2
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 ميترسم  نمده يآ از جذاب و واحد آل، دهيا ريتصو كي و دهديم پاسخ «ميکن جاديا ميخواهيم يزيچ چه» سؤال به اندازچشم

 بمه . کنمد يم الهام و القا کار هنگام افراد در را جانيه و اقياشت و شور که است ييهاونده از يجذاب ريتصو انداز چشم .دينمايم

 .کنديم مشخص را ندهيآ که باشديم ندعانيذ ديتائ مورد و شداف ريتصو كي مشترك، اندازچشم ساده زبان

 هما،  يريم گ ميتصمم  تممام  يراهنمما  کمه  را يسماختار  انمداز چشم د،يجد يفردا فيتعر زين و نمودن روشن و مشخص منظور به

  دسمترس  از دورتمر  يکمم  معمموالً  کمه  يا نمده يآ بمه  دنيرسم  يبمرا  انمداز  چشمم  .آورد يمم  فراهم باشد، کارها و ها يزير برنامه

 بانث که است محرك يروين كي انداز چشم .کند يم تمرکز ابنديب توسعه ديبا که ينابعم و يسازماننقاط قوت  يرو بر باشد،يم

 .[5] شود يم يبرتر و تيموفق يبرا انيپا يب يجستجو و تالش كي

 سونيمدل آل -1-2-1-3

 هيشمب  و اسمت  چگونمه  تيم موفق» سمؤال  بمه  انمداز  چشمم  هيانيب. [3] است تيموفق يراهنما ريتصو انداز ن مدل، چشميدر ا

 اهدافشمان  بمه  و دهند گسترش را شانيها تيقابل تا دبطلب چالش و مبارزه به را هاگروه ديبا انداز چشم .دهد يم وابج «ست؟يچ

 .برسند

و  تيم مأمورن يتمدو  يد بمرا يم ويمشابه بما د  يگاهياست، جا  نموده يطراح يت راهبرديريمد يکه برا ينديسون در فرآيآل

نمد  ين گمام در فرآ ي، اولم يزيم ر ه برنامهيو حصول مقدمات اول يپس از کسب آمادگ. او معتقد است که شده است قائل انداز چشم

 انداز مطلوب و آرمان باشد. ن چشميد تدوي( باجهت سازرکن  به ننوان) ين استراتژيتدو ياصل

 بمر  يخمارج  زانمدا  چشمرد. يرا در نظر بگ يانداز خارج انداز داخل و هم چشم د هم چشميانداز موثر با ه چشمياني، بياز نظر و

 کمه  يهنگام .دارد تمرکز ،شود يم متداوت و کنديم رييتغ ابد،ي يم بهبود گونهچ جهان برسد اهدافش به بنگاه اگر که نيا يرو

 شود. يم نييتع يداخل انداز چشم دارد، جهان رييتغ يبرا  يابرنامه چگونه بنگاه که نمود انيب يخارج انداز چشم

 نشيم ب و احساس زين و ديآ يم رونيب گدتگوها و هابحث از که ينگرش و هادهيا با اندازچشم هيانيب سينوشيپ ،ن مدليدر ا

 از يبعض زين و ييابتدا يفکر طوفان در ديبا ندعانيذ يتمام .گردد يم آغاز شود، يم جاديا زهيانگ و( جهت) ريمس از که يمشترک

 .باشند حاضر گدتگوها

 النيم  مدل مك -1-2-1-4
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 يرو امما  دارد تيواقع در شهير انداز چشم .باشد يم م،يبشو ميخواه يم ندهيآ در ما که آنچه از يقو يذهن ريتصو، انداز چشم

 بما  افمق  گسمترش  و تيم مأمور يرو بمر  تمرکز ها، ارزش نمودن روشن شامل ينديفرآ انداز، چشم نيتدو .دينما يم تمرکز ندهيآ

 و آورديمم  فمراهم  کار و کسب يها چالش يبرا خالقانه يهاروش و هرا ،انداز چشم نيتدو .باشد يم انداز چشم هيانيب از استداده

 .آورد يم وجوده ب را سازمان در وستهيپ يريادگي و يابيارز جرقه

 يبمرا  هممه  بمه  کمك، مختلف افراد کار کردن متناسب و يهماهنگانداز سازمان نبارتند از:  ن چشميل تدويدال ياز نظر و

 يرفتارهما  جادياو  يفعل آل دهيا ريغ اوضاع دنيکش چالش به، وکار کسب يزير برنامه يبرا ياهيپا و اصول جاديا، يريگميتصم

 .[5] توجه قابلبه صورت افراد  در موافق و متجانس

 يراهبرد يها  يفناور يملانداز در اسناد  چشم يقيتطبمطالعات  -1-2-2

-ن قسممت بمه چشمم   يداز تمرکز داشتند، در اانن چشميك بر موضوع تدويصورت تئور که در به ييهامدل يبررس در کنار

مورد توجه در همر   يها مؤلدهز يها و نهيانين بيبا ا ييشود. آشنايپرداخته م يو خارج يداخل يموجود در اسناد راهبرد ياندازها

 د.يکمك نما يدر سطح مل يك فناوريانداز توسعه چشم يهايژگين وييتواند به تعيك مي

 يداخل يقيتطبه مطالع -1-2-2-1

 .است يقيبخش اول از مطالعات تطب يداخل يدر اسناد مل يانداز پردازچشم يرسبر

 جديد کشور ارائه خواهد شد. يها يفناورچشم انداز  يها هيانيبدر ادامه چند نمونه از 

 

 باد يانداز بخش انرژ چشم

ان يم بن دانش يوکارها کسبو   ياورو توسعه فن يبوم يباد يهاروگاهين ياندازشتاز در نصب و راهيران پيا ياسالم يجمهور

ن کشمور  ينه برترين زميدر ا يبه فناور يابيدست يها بتواند بر اساس شاخص 1404که در افق   يطور  بهر در منطقه، يپذرقابت

 در منطقه قلمداد گردد.

 نانو يانداز فناور  چشم
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ممردم،   يت زندگيو امن تيديو بهبود سطح، ک يافزارران، جنبش نرميا ياسالم يساله جمهورستيانداز بتحقق چشم يبرا

 نانو: يافته در فناورياست توسعه  يران کشوريا ياسالم يساله، جمهوردر افق ده

 متخصص يسهم برتر منابع انسان يشرفته و دارايو پ يبوم يهارساختيبا ز 

 موثر و سازنده يالمللنيو ب يتعامالت داخل يدارا 

 نانو يصل از فناورحا ياقتصاد يمولد ارزش افزوده 

 توان رقابت در سطح جهان يدارا 

 يسوخت ليپ يانداز فناور چشم

ك يم در  ين فناوريندعان ا يمند ذ نظام ست ساله کشور و با تالشيانداز ب تحقق چشم يبا اتکا به خداوند متعال و در راستا

، توانمنمد  افتهي توسعه، جزء پنج کشور يسعه فناورتو يالملل نيب يهاشاخص يمبنا ران بريا ياسالم يدوره پانزده ساله، جمهور

 يراهبرد يسوخت يها ليپ يفناور يريکارگ به د، ارتقاء وي، تولينه طراحين کشور منطقه در زميا و اوليقاره آس يصاحب فناور و

 .خواهد شد

 ياديبن يها سلول يانداز فناور چشم

و سالمت جامعه،  يسطح زندگ يارتقا يو در راستا 1404ن در افق رايا ياسالم يانداز جمهوربا الهام از اهداف سند چشم

د يم سمهم مموثر در تول   يو دارا يبموم  يهما رساختيو ز ياديبن يهاسلول ينلم و فناور ينهيدر زم افتهي توسعه يران کشوريا

 خواهد بود. يدر سطح جهان ش توان رقابت و تعامليجاد ارزش افزوده، افزاي، ايکيزيو ف يه انساني، توسعه سرمايدانش و فناور

 اطالعات يانداز فناور چشم

 يامن و نادالنمه بمرا   يهاکننده فرصتکننده ارزش، فراهمه، خلقيدانش پا يشران در توسعه ملياطالنات نامل پ يفناور

 يرفتهشم يو کمانون پ  ياسمالم  -يرانم يت ايم بر هو يهوشمند متک يات دانش و جامعه شبکهيريدهنده مدان؛ شکليرانيهمه ا

 است. يشمس يهجر 1404انداز ل به اهداف چشمياطالنات در منطقه جهت ن يفناور

 يستيز يها يانداز فناور چشم

 يسته در نرصه جهانيشا يکشور و کسب سهم نلم يفناورستيز يو دانش فن يسطح نلم يارتقا 

 و درمان، صنعت و معدن، بهداشت ستيز طيمح، يدر توسعه بخش کشاورز يفناورستيسته زيسهم شا يارتقا 
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 در سطح منطقه يفناورستيدر ز يشتازيکسب مقام پ 

 ينسب ييدن به خودکدايرس يور برايو ط اه، داميانم از گ يکشاورز يهافرآورده يديو ک يبهبود کم 

 نينو ين فناوريز از ايآمدر کشور و استداده صلح يفناورستيتوسعه ز يبرا يبا جامعه جهان يهمکار 

 يخارج يقيبمطالعات تط -1-2-2-2

 ر کشورها است.يسا يسينو انداز در تجارب سندچشم ي، بررسيقيقسمت دوم مطالعات تطب

 يجنوب يقاينانو در آفر يانداز فناور چشم

 يان انضما يم دار و برابمر در م يبه منافع پا يابيدست يبرا ياز نلم و فناور يبرداربهره به دنبالاب که يکام ياساخت جامعه

 خود است.

 در کانادا يکيالکتر يداز توسعه خودروهاان  چشم

د از لحما  قطعمات   يم ن خودروهما با يم کانادا خواهد بود. ا يهادر جاده يکيالکتر يدستگاه خودرو 500،000، 2018تا سال 

 .2008کانادا در سال  يديه توليل نقلير وسايشتر از سايب يباشند، حت يد، بوميو ساخت و تول يداخل

 

 االت متحدهيدر ا يسوخت ليپ يانداز فناور چشم

، يپماك، کماف   يمي روي، نيسموخت ليم پ يدروژن و فناوريحاصل از ه يملت، که در آن انرژ يروشن برا ياندهيبه آ يابيدست

 ه مناطق کشور باشد.يها در کلع و بخشياز تمام صنا يريناپذ ييجزء جدا به ننوانو  يمطمئن، اقتصاد

 نيدر چ يسوخت ليپ يدروژن و فناوريه يانداز انرژ چشم

 رد:يگير صورت ميدر سه مرحله ز يدروژنين، گذار به اقتصاد هيانداز کشور چدر چشم

 دروژن و يم ه يق و توسمعه در انمرژ  يم ت کامل دولت از تحقيحما (:2020)تا سال  يشينما يهاق و توسعه و پروژهيتحق

 يسوختليپ يفناور

 ( 2050-2020ورود به بازار:) يکاربرد به صورت يسوختليپ يدروژن و فناوريه يرژجامعه به ان يابيدست 
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 ر يقابمل رقابمت بما سما     به صورت يسوختليپ يدروژن و فناوريه يفراهم آوردن انرژ د(:و بع 2050) يدروژنياقتصاد ه

 و مورد قبول جامعه يانرژ يهاگونه

 يانداز توسعه فناور چشم ميستر يشنهاديپروش  -1-2-3

انداز  م افق چشميرفته، ترسيصورت پذ يقياز مطالعات تطب يز کسب آگاهيو ن ياز بنگاهاندن چشميتدو يهامدل يبا بررس

 (1-1رسد. )شکل ير به انجام ميز يدر چهار مرحله

 

 يانداز پرداز چشم يشناس روش(: 1-1 )شکل 

 اندازم چشميترس يالزم برا يهايورود يآورجمع  (1

 رد:يپذير صورت ميز يهاانداز از راهم چشميترس يالزم برا يهايورود يآورجمع

هما  ، طرحياسناد باالدست ياست تا با بررس يانداز، ضرورن چشميگر تدويش از شروع هر بحث دي: پيدستاسناد باال يبررس

و  ياز بسمتر فعلم   يريجود در جامعمه، تصمو  مو يتوسعه فناور يو اصول ارزش ن شده در سطوح باالتريکالن تدو يهاو راهبرد

 بر نهده دارد. يانداز نقش مهمچشم يها مؤلدهبه  شکل دادنر در ين تصويحاصل گردد. ا يرامون فناورينده پيآ يهانگاه

 نده که از اطالنات و منطمق افمراد   يا انتظارات از آيك مجمونه شواهد ي هيبر پاجه يك نتيان ي: بيکارشناس ينظرسنج

انمداز  م افمق چشمم  يترس يالزم برا يهايورود نيتأم يهاگر از راهيد يکيشود،  يموضوع مورد نظر حاصل م آشنا با

 انداز دارد.م چشميدر ترس يرو سهم قابل توجه شينده پياز آ يها و تدکرات خبرگان حوزه فناورشهياست. اند

 اندازه چشميه اوليانين بيتدو  (2
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حاصل از مراحل قبل  يهايورود ين مرحله بر مبنايشود. در ايه ميگران و مشاوران تهيلتحلانداز توسط ه چشميه اوليانيب

ن شمده پرداختمه   يتمدو  يانداز در چارچوب اصول ارزشم افق چشمي(، به ترسيه، اصول ارزشيفناورانه، اطالنات اول ي)هوشمند

انداز، الزم است تا به ن چشميتدو يقياز مطالعات تطب يريگز با بهرهيو ن يانداز بنگاهن چشميتدو يهامدل يشود. با بررسيم

-ك چشمم ي يهايژگين اساس، ويتوجه شود. بر ا يانداز در سطح ملافق چشم يهايژگيز ويانداز و نچشم يضرور يها مؤلده

 ر است:يبه شرح ز يدر سطح مل يانداز توسعه فناور

 صورت  يراهبرد يزيرافت بازخورد از تمام مراحل برنامهيبا در زينط داخل و خار  و يمح يد با بررسيانداز بان چشميتدو

 رد.يگ

 ندعان منجر شود.يد همه ذييشداف و مورد تا يريد به تصويانداز باچشم 

 ديم با کمه  يمنمابع  و هما  قموت  يرو بر باشد، يم دسترس از دورتر يکم معموالً که يا ندهيآ به دنيرس در ديبا انداز چشم 

 د.کن تمرکز ابنديب توسعه

 ط داخل ير مطلوب در محيز تصوي( و نيانداز خارجط در خار  )چشمير محييتغ يد بر چگونگيانداز هم بان چشميدر تدو

 رد.ي( تمرکز صورت پذيانداز داخل)چشم

ين ي تمام اانداز لزوما دربرگيرندهبيانيه چشم يك) ر باشديز يها مؤلده يرندهيد دربرگيبا يانداز ملك افق چشمين، يهمچن

انداز در بيانيمه ضمروري و   ها مانند افق چشميي هستند که وجود بعضي از آنها مؤلدهها درحقيقت مجمونه ها نيست. اينمولده

 :اشاره به بعضي ديگر مانند جايگاه فناوري اختياري است.(

 اندازه چشميانيذکر شده در ب يهاآلدهيا يبرا يزيربعد زمان و افق برنامه يريدر نظرگ 

 فناورانه در منطقه و جهان يتوانمند يندد يگاه و رتبهياره به جااش 

 ين شده در اسناد قبلييتع يذکر اهداف باالدست 

 يمالحظات اصول ارزش يريدرنظرگ 

 يديتول يفناور يريپذتوجه به سطح رقابت 

 منتخب يکاربرد فناور ين حوزهييتع 

 حاصل از توسعه يطيحمستيو ز ي، اقتصادي، اجتمانياسيس يج کلياشاره به نتا 
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 (يريکارگ بهد، ي، توليت )طراحيحوزه فعال يف کليتعر 

 اندازه چشميه اوليانيب يسازييد و نهاييتا  (3

مسمئول   يته راهبمر يد کمييشدن به تا يينها يد برايگران و مشاوران در مرحله قبل باتحليلف شده توسط يانداز تعرچشم

م شمده، بمه   ينمده ترسم  يش صمحت آ يد نالوه بر نمايين تايلت و دانشگاه برسد. ا، متشکل از خبرگان صنعت، دويتوسعه فناور

 شود.يز منجر مين ينده فناوريآ يها مؤلدهك از يهمگرا شدن نظرات خبرگان در مورد هر

 ر مراحليافت بازخورد از سايدر  (4

ن بخش بمدون  يف شده در ايداز تعرانگر، چشميد به نبارترد. يصورت پذ يبعد يهاد در تعامل با گاميانداز بام چشميترس

ن گمام الزم اسمت تما    ين در ايداشته باشد. بنابرا ياتيرنمليت و غيخار  از واقع يتيتواند ماهيها مر گاميافت بازخورد از سايدر

قمرار   يها( ممورد بمازنگر  استيو وضع س نملکرد تحليلکالن،  يهان راهبردييف شده با انجام هر گام )تعيه تعريانداز اولچشم

 رد.يآن صورت پذ يها مؤلدهرات الزم در ييگرفته و تغ

 کالن يگذار   هدف  -1-3

ف شده است. يانداز تعرچشم ين اهداف توسعه در راستايکالن، تدو يهايريگن جهتييدر تع ياساس يها گر از گاميد يکي

قمت اهمداف ممذکور،    يرد. در حقيم گ يانداز انجام مم  ل به چشمير نينمودن مس  شداف به منظوردر سطح کالن  يگذارن هدفيا

د دسمت  يبا ين شده، به چه مقاصدييتع يانداز در افق زمان دن به چشميرس يبرا"است با ننوان  يك سؤال اساسي يپاسخگو

را  يبلندممدت اهمداف   ،يل در نظام توسمعه فنماور  يدخ کنش گرانانداز،  به چشم يابير دستين اهداف در مسين اييبا تع "؟افتي

ات يم تمر و بما جزئ   قيدق به صورتآن  بر اساسخود را  يها تيها و فعال يريگ ميها، تصم يزير جه، برنامهيند و در نتکن يدنبال م

 دهند. ميشتر انجام يب
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بماال   بمه  نيين و پما ييپما  به کرد باالين اهداف با دو روي، تدويتوسعه فناور ين اسناد راهبرديتدو يبرا يشنهاديدر مدل پ

توسمعه   يمطلموب بمرا   ينمده يك آيم م يدنبال ترسم  هدف محور است که به يکرديرو ،نييپا به باال کرديرد. رويپذيصورت م

کمرد  ين رويم دارد. بما اسمتداده از ا   يبه توسمعه فنماور   1مسئله محور يباال نگاه به نييکرد پاياست. در طرف مقابل، رو يفناور

و از طمرف   حدظ شده يباالدست جهت سازر ارکان يو سا يکالن مل يهااندازاهداف با چشم ييهم راستاك طرف ي، از يبيترک

ن بخمش،  يم رنمد. در ا يگيقرار م يو بررس تحليلز مورد هدف ين ير توسعه فناوريل و مشکالت موجود در مسيگر، تمام مسايد

هدف  يهاحوزه فيانداز و با تعرچشم ين اهداف در راستايرد. ايگين صورت مييپا به باال ين اهداف کالن با نگاهيند تدويفرا

د بما مشمخص   يم ز بايم ها نت آنيديف شده است، کيکننده ابعاد اهداف تعرانيهدف که ب يهاشوند. نالوه بر حوزهيمشخص م

انداز، به ن چشميهدف، همانند تدو يضرور يهايژگيها و ون کردن حوزهييتع به منظورن شود. ياهداف مع يهايژگينمودن و

 شود.يپرداخته م يخارج يقيو مطالعات تطب يداخل يقياه، مطالعات تطبدر سطح بنگ يگذارهدف يبررس

 يهبنگا يگذار هدف -1-3-1

ن شده است. در يياهداف تع يهان حوزهيت تدويبا موضون يدر سطح بنگاه، مطالعات مختلد يراهبرد يزيردر منابع برنامه

 شود:يها پرداخته من مدليا يخالصه به بررس به طورر يز

  [4]متوازن يازيف در مدل کارت امتاهدا يهاحوزه

 (يش بهره وريو افزا درآمد، رشد يسودآور) يمنظر مال 

 ان(يبنگاه با توجه به مشتر يشنهاديپ يهان ارزشييان مخاطب، تعين مشتري)تع يمنظر مشتر 

 د، خدمات پس يتوسعه محصوالت و خدمات جد در مورد يريگمي، تصمکنندگان نيتأمروابط با ) يداخل يندهايمنظر فرا

 (ديتول يندهايرامجدد ف يو مهندس روشفاز 

                                                 

 

1.Issue-based 
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  يهما  برناممه   الزم، ياطالنمات  يهما ستميبه س يدسترس  ،يمناسب کار يت کارکنان، فضايرضا) و رشد يريادگيمنظر 

 (کارکنان آموزش

 [2]  نسونيرس و رابيپ در مدلاهداف  يها حوزه

 يرجط خايلحا  کردن مح، ينابع انسان، ميتوجه به بخش مال، يور بهره، ينوآور، يتوجه به مشتر

 پسيليف يبيمدل ترک بر اساساهداف  يها حوزه

 ش صادرات(ي، افزايدر حدظ سهم بازار فعل ي)سع بازار 

 محصول( يو طراح يتوان نوآور باال بردن) ينوآور 

 شرکت( يو خدمات يديتول يواحدها يور ش بهرهي، افزايديت محصوالت توليدي)بهبود ک يور بهره 

 ن اهداف بازار(يتأم يشرکت و خار  از شرکت برا يع مالنه از منابي)استداده به يمنابع مال 

 ارائه کار بهتر( يزه برايجاد انگي)ا يمنابع انسان 

 ط کار(يو بهداشت مح يمنيست و حدظ ايط زي)حدظ مح ياجتمان يهاتيمسئول 

 از از داخل کشور(يه مورد نين مواد اوليتأم ي)تالش برا هينابع اولم 

 يدکتر اعرابمدل  بر اساساهداف  يها حوزه

 يسودآور 

 (يجهان ياستانداردها يبر مبنا ها ستميسها و  هيرو يساز )ساده يور بهره 

 (يا و منطقه يالملل نيب يها ي، توسعه همکاريگاه در اقتصاد ملينقش و جا ي)ارتقا يموضع رقابت 

 (يساز تيو ظرف يانسان يرويدر ن يگذار هي)سرما شرفت کارکنانيپ 

 وابط کارکنانر 

 ناورانهف يهبرر 

 رندگان(يگ ت، انتماد و مشارکت خدمتي)جلب رضا يت اجتمانيمسئول 
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-يژگين ويات اشاره شده است. ايز در ادبياهداف در سطح بنگاه ن يز براين ييهايژگيهدف ذکر شده، و يهانالوه بر حوزه

 ها نبارتند از:

 قابل کاربرد بودن؛ 

 بودن؛ يريگ قابل اندازه 

 بع؛ت منايدر نظر داشتن محدود 

 بودن؛ يابيقابل دست 

 مشخص بودن؛ 

 ت انعطاف داشتن؛يقابل 

 انه بودن؛يگرا واقع 

 قابل قبول بودن؛ 

 [5] و محدود به زمان بودن. 

 يقيمطالعات تطب -1-3-2

 ي، مطالعمه يراهبرد يهايفناور ين شده در اسناد مليياز جنس اهداف کالن تب يريدن به تصويهدف رس ،ن قسمتيدر ا

در خمار  )نمانو    يز دو فناوريباد( و ن يك بخش در داخل )بخش انرژي(، يسوختليدر داخل )نانو و پ يدو فناور يبرا يقيتطب

 رد.يپذياالت متحده( صورت ميا يسوختليو پ يجنوب يقايآفر

 رانينانو در ا ياهداف کالن فناور

 نانو يبا استداده از فناور ياز تجارت جهان يبه سهم مناسب يابيدست 

 مردم يت زندگيديک ينانو در جهت ارتقا يفناور ياياز مزا يمندبهره يبرا نه مناسبيجاد زميا 

 و صنعت نانو يدار نلوم، فناوريا و پاينه شدن توسعه پوينهاد 

 رانيدر ا يسوختليپ ياهداف کالن فناور

 يهاتيت اولويناداخل و خار  از کشور با ر يرقابت يدر بازارها يراهبرد يسوخت يهاليپ يد و ارتقا فناوري، توليطراح 

 بازار تقاضا



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
16 

 

 

 1394 ويرايش اول،تير : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 نقمش د بمر  يم آن بما تاک  يديکل يهايو فناور يراهبرد يسوخت يهاليدر صنعت توسعه پ يگذارهيبسط و توسعه سرما 

 ك طرف نرضه(يکرد صادرات )تحريجاد اشتغال و روي، ايرقابت يهاتيه بر مزي، تکيبخش خصوص

 در داخل و خمار  از کشمور بما     يراهبرد يسوختليپ ياز فناور يبردارو بهره يريکارگبه يهاتيجاد و گسترش ظرفيا

ن يو وضع قوان ژه در کشوريو ي، توسعه بازارهايانرژ يواقع يهانهيمانند احتساب هز يياز سازوکارها يريگجاد بهرهيا

 ك طرف تقاضا(ي)تحر ازيمورد ن

 رانيباد ا ياهداف کالن بخش انرژ

 24500ن حمداقل  يهما در کشمور بما تمأم    روگماه يزان نصب انواع نيش ميسب با افزامتنا يباد يهاروگاهيش سهم نيافزا 

 اندازشده در افق چشمت نصبيمگاوات ظرف

 کشور يجاد تنوع در سبد انرژيو ا يباد يق توسعه انرژياز طر يت شبکه انرژينان و امنيت اطميارتقاء قابل 

 يطيمحستيز يها ندهيق کاهش آاليکشور از طر يطيمح ستيت زيبهبود وضع 

 بخمش   يد بر توانمندسازيو با تاک يکرد صادرات فناوريبا رو يباد  يفناورانه کشور در حوزه انرژ يها يش توانمنديافزا

 يخصوص

 يدر راستا يتوسط بخش خصوص يان و توسعه دانش فنيبندانش يوکارها کسبدر توسعه  يگذار هيش حجم سرمايافزا 

 د ثروتيتول

 يجنوب يقايو در آفرنان ياهداف کالن فناور

 از  يساز مدلو  تيب، خصوصي، ترکياز طراح يقينه نلوم نانو که منجر به فهم نميقات بلندمدت در زميت از تحقيحما

 گردديمواد نانو م

 مختلف يهانانو در حوزه ياز فناور يکاربرد به ننواند و تازه يزات جديت از ساخت تجهيحما 

 نانو يتوسعه فناور يضرور يهارساختيو ز ازيمورد ن يتوسعه منابع انسان 

 يشرفته برايشرفته و مواد پيد پيتول يشرفته برايد مانند مواد پيفناورانه جد يها تيمأمورت از توسعه در يك و حمايتحر 

 اطالنات و ارتباطات يهايفناور
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 االت متحدهيدر ا يسوختليپ ياهداف کالن فناور

 نو يهايمرتبط با انرژ يهاياالت متحده در فناوريا يشرويپ يو ابقا يمل يانرژ يهاستميس يو کارا به موقعل يتبد 

 در  يشمرو يپ بما  کشمور،  يت اقتصماد ياساس موفق به ننوان، ياالت متحده در نلوم و مهندسيا يايپو يهاحدظ تالش

 يراهبرد يهاحوزه

 د بما دربرداشمتن   يم ا حمداکثر نما ن شمده ر يتمدو  تيمأمورت يو سازگار شده که موفق ياتيك چارچوب نمليان نهادن يبن

 ندعانيمطلوب تمام ذ ي ندهيآ

 

 يکالن توسعه فناور ن اهدافييتب يشنهاديروش پ -1-3-3

ك دوره چندساله يدر  يرا که توسعه فناور يجينتارد. يگ يصورت م انداز در سطح کالن، با توجه به مقوله چشم يگذار هدف

ممورد   ين اهداف کالن در توسمعه فنماور  يتدو يتواند براير ميز يهادشنيکنند. روش پ ين مييبلندمدت تع اهداف کند يم يط

 رد.ياستداده قرار گ

 فناورانه يانداز، هوشمندبا چشم راستا هماز نظرات خبرگان  يافت وروديدر( 1

 يهما  گماه کار ين کار با برگزارياستداده شود. ا يرامون اهداف کالن توسعه فناوريدر ابتدا الزم است تا از نظرات خبرگان پ

در  يرشد و توسمعه فنماور   يفناورانه )روندها يج حاصل از هوشمندين، در چارچوب نتايان متخصصيم يو بحث گروه يخبرگ

ان يطور بنيتوان ايرد. در مجموع ميگيصورت م يو در نظر داشتن اصول ارزش اندازموجود در چشم يها مؤلدهد بر ينده(، تاکيآ

 ز در ابعاد مختلف هستند.اندانمود که اهداف ترجمه چشم

 يه اهداف کالن بر اساس اطالعات ورودين اوليتدو( 2

ن يش ايگران به پاالتحليلن مرحله الزم است تا يرامون اهداف کالن، در اين پيشده متخصص يآوربا توجه به نظرات جمع

گران نظرات خبرگان را در تحليلگر، يد رتبه نباهدف بپردازند.  يهايژگيهدف و و يهاداشتن دو محور حوزه در نظرج با ينتا

 کنند.يم يسيها را بازنو، آنيضرور يهايژگيو در نظر داشتننموده و با  يبندهدف دسته يهاحوزه

هما در همر ممورد    ن حموزه يم ها پرداخته شود. اگرچمه ا پردازند که الزم است تا به آنيم يابعاد ياهداف به معرف يهاحوزه

ن يم ها ارائه نممود. ا حوزه نيا يبرا يك حالت نموميتوان يباشد، اما ميم يمختلد يهايبندها و دستهوتتدا يدارا يمطالعات



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
18 

 

 

 1394 ويرايش اول،تير : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

جانبمه  در پوشش هممه  ياست و الزام ين اهداف اسناد راهبرديزان در تدويربرنامه يذهن يدهسامان به منظورتنها  يبنددسته

ن اهمداف  يتمدو  يابعماد ضمرور   به ننوانتوان ير را ميچهار حوزه ز يکل طوربه آورد. ينم به وجود يها در هر مورد مطالعاتآن

 در نظر داشت: يدر سطح مل يکالن توسعه فناور

 درآمد کل، سهم بازار، سهم صادراتبر بازار يت در تسلط نسبيزان موفقيم: يت رقابتيموقع ، 

 بمه نمودن دانش  ياتيو نمل يبردارهرهمتخصص، ب يانسان يرويتوسعه ن ،يشرفت دانش فناوريرشد و پ: يسازتيظرف 

 يفناور

 تيمشرون ،يرشد اقتصاد باال بردن ،يبهبود سطح رفاه اجتمان ،يطيمحستيز ليمسا يريدرنظرگ: ياجتمان تيمسئول 

 يبخش

 نديمحصول و فرا يو طراح يتوان نوآور باال بردن :ينوآور 

 اهداف کالن يسازييد و نهاييتا( 3

ازمنمد  يشمدن ن  يينها يشده برا يه طراحين، اهداف اولير مراحل خواهند بود. بنابرايوسعه در سات ياهداف کالن، راهنماها

گران تحليلش اهداف توسط يو پاال يسياز بازنو يناش ين مرحله به کاهش خطايا يد دوباره افراد متخصص هستند. اجراييتا

 کند.يکمك م

 افت بازخورديدر( 4

حموزه ممورد   ن شده در يوندد، اهداف کالن تدويپيم به وقوع يند تعامليك فرايسند در مختلف  يهان گامياز آنجا که تدو

افت يباال( و در-به-نيين اهداف خرد )اهداف پاير و اصالح شوند. تدوييسند دچار تغ يبعد يهان گاميممکن است با تدو نظر،

شکل  در اهداف کالن شود. ينيمنجر به بازبتواند  که مياست  ييبازخوردها نيتر مهماز  يکيت موجود يتر از وضعير واقعيتصو

 گذارد.يم شيبه نماخالصه  به طورن اهداف کالن را يمراحل تدو يکيش گرافينما( 1-2 )
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 ن اهداف کالنيروش تدو(: 2-1 )شکل 

 يگير نتيجه -1-4

هاي مختلف آن بمه ننموان بخشمي از     در اين فصل با استداده از مدهوم چشم اندازپردازي و اهداف کالن به شناسايي مدل

انداز و اهداف کالن استداده شده در اسناد ملي ساير  هاي چشم بيانيه هايي از فرآيند تدوين راهبرد پرداخته شد و همچنين نمونه

مورد بررسي قرار گرفت. سمپس بما اسمتداده از بررسمي ايمن تعماريف و       کشور يع صناير سا انداز و اهداف کالن کشورها و چشم

انداز و اهداف کالن توسعه فناوري در سطح ملي استخرا  گرديمد. در نهايمت بما توجمه بمه      ي چشمها مطالعات تطبيقي ويژگي

 گرديده است. ن انداز و اهداف کالن تعيي مدل منتخب تدوين چشم ياندازپرداز مختلف چشم يها مدل



 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم -2

جاد شده از منظر اسناد يالزامات ا

در خصوص توسعه  يدست باال

 شبکه برق يافزارها نرم
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 مقدمه -2-1

 يهما افزار نمرم توسمعه  "ممرتبط بما    کشور کهن مصوب يو قوان يجاد شده توسط اسناد باالدستيه الزامات ايفصل کل نيا در

اسمت کمه مربموط بمه      ياسناد همم شمامل اسمناد   ن يا .رديگ يم قرار يمورد بررس ت،اس "شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل

ا يم بمرق   شمبکه ا يم بمرق   شمبکه  يافزارهما  ماً به نرمياست که مستق يکشور است و هم شامل اسناد يکالن و کل يها استيس

و  ين سند راهبرديتدو ي روژهپاول  مرحلهگزارش  ين اسناد به صورت مدصل طيالزم به ذکر است اافزارها مربوط هستند.  نرم

بما   فصل دوم "رانيشبکه برق ا ي، مطالعه و راهبرتحليل يافزارها و توسعه نرم يساز ادهي، پيطراح" يآور نقشه راه توسعه فن

 شبکه برق بحث شده است. ي، مطالعه و راهبرتحليل يافزارها نرم يننوان مرزبند

 شبکه برق يهاافزار نرم مرتبط با توسعه ياسناد باالدستن و يقوان يمعرف -2-2

و  يسماز  ادهيم ، پيطراحم " يآور و نقشه راه توسعه فمن  ين سند راهبرديتدو ي پروژه اولدر فاز  يشرح کامل اسناد باالدست

 يناز ا يا ن قسمت خالصهيا در ان شده است.يبه طور کامل ب "رانيشبکه برق ا ي، مطالعه و راهبرتحليل يافزارها توسعه نرم

 :مده استاسناد آ

   شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل يافزارها نرم  توسعه يخالصه اسناد باالدست(: 1-2 )جدول 

يرد
 ف

 مرجع صادرکننده قانون
خ يتار

 بيتصو

 1368 يقانون اساس يبازنگر يشورا رانيا ياسالم يجمهور يقانون اساس 1

 1382 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر رانيا ياسالم يساله جمهور 20 انداز سند چشم 2

 1389 ياسالم يمجلس شورا رانيا ياسالم يپنجم توسعه جمهور ساله پنجقانون برنامه  3

 1379 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر ينظام در بخش انرژ يکل يها استيس 4

 1389 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر يگذار هيق سرمايبخش تشونظام در  يکل يها استيس 5

 1384 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر يقانون اساس 44خصوص اصل نظام در  يکل يها استيس 6

 1392 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر يخصوص اقتصاد مقاومتنظام در  يکل يها استيس 7

8 
ت از کار و ي، حمايد مليبخش تولنظام در  يکل يها تاسيس

 يرانيه ايسرما
 1391 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر

9 
د و تبادل يتول يت فضايامنبخش نظام در  يکل يها استيس

 اطالنات
 1389 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر

 1389 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر صرفم يخصوص اصالح الگونظام در  يکل يها استيس 10

 1389 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر رنامليبخش پدافند غنظام در  يکل يها استيس 11

 1391 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيمقام معظم رهبر بخش صنعتنظام در  يکل يها استيس 12
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يرد
 ف

 مرجع صادرکننده قانون
خ يتار

 بيتصو

 1390 ص مصلحت نظامي، مجمع تشخيام معظم رهبرمق خصوص اشتغالنظام در  يکل يها استيس 13

14 
 يقاتيو تحق يرشد و توسعه نلم يرابنظام  يکل يها استيس

 يقاتيو مراکز تحق يکشور در بخش آموزش نال
 1383 ص مصلحت نظاميمجمع تشخ

 1383 ص مصلحت نظاميمجمع تشخ يآور فنرشد و توسعه  يرابنظام  يکل يها استيس 15

 1388 يآور قات و فنيوزارت نلوم، تحق کشور يآور نلم و فن يبردسند تحول راه 16

 1390 يانقالب فرهنگ ينال يشورا کشور ينقشه جامع نلم 17

 1390 رويوزارت ن رويوزارت ن يبرنامه راهبرد 18

 1388 ياسالم يمجلس شورا ها ارانهيقانون هدفمند کردن  19

 1390 ياسالم يمجلس شورا يمصرف انرژ ياصالح الگوقانون  20

21 
 سازي تجاري ان ويبن ها و مؤسسات دانش ت از شرکتيحماقانون 

 ها و اخترانات ينوآور
 1389 ياسالم يمجلس شورا

22 
 ياسالم ياطالنات جمهور يآور نظام جامع فن يسند راهبرد

 رانيا
 1387 رانيأت وزيه

 1388 رساني اطالع ينال يشورا رانيا يجامعه اطالنات يسند راهبرد 23

 1387 رانيأت وزيه تبادل اطالنات کشور و ديتول يفضا تيامن يسند راهبرد 24

 1388 ياسالم يمجلس شورا يا  انهيقانون جرائم را 25

 

 يالزامات اسناد باالدستنتيجه گيري  -2-2-1

ن يدر تمدو  يستبا يمشبکه برق  ي، مطالعه و راهبرتحليل يهاافزار نرمنه توسعه يکه در زم يبا توجه به مطالب فوق الزامات

 شده است. يگردآور 2-2انداز در نظر گرفته شوند در جدول  ه چشميانيب

 شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل يهاافزار نرمتوسعه  يالزامات اسناد باالدست(: 2-2 )جدول 

 فيرد ب شدهيقانون تصو جاد شدهيالزامات ا

 در سطح منطقه يآور و فن ي، نلمياول اقتصاد گاهيبه جا يباي ستد 

 بمر سمهم    ي، متکيآور د نلم و فنيشرفته، توانا در توليبرخوردار از دانش پ
 يد مليتول در ياجتمان هيو سرما يبرتر منابع انسان

 رنامليگسترش پدافند غ 

 1 رانيا ياسالم يجمهور 1404انداز  سند چشم

  ارتقاء سمطح حداظمت از اطالنمات     ولت به منظورات د، اقدام231در ماده
 تبادل اطالنات يت فضايسند امن يها و اجرا يآور ت فنيو امن يا انهيرا

 ياسالم يپنجم توسعه جمهور ساله پنجقانون برنامه 
 رانيا

 

2 

 ت مسمائل  يم کشمور و اسمتداده از آن بما رنا    يجاد تنموع در منمابع انمرژ   يا
 ريدپذيتجد يها يش سهم انرژياافز يو تالش برا يطيمح ستيز

 ها از  روگاهيجاد نينو و ا يها يانرژ يو دانش فن يآور کسب فن يتالش برا

 3 ينظام در بخش انرژ يکل يها استيس
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 فيرد ب شدهيقانون تصو جاد شدهيالزامات ا
 در کشور. ييگرما نيو زم يسوخت يها ليو پ يديو خورش يل باديقب

 ان در منطقهياول اقتصاد دانش بن ي رتبهبه  يابيدست 

 درآمد حاصل از صادرات ندت و گاز يريپذ مقابله با ضربه 

 يرانيکار، کاالها و خدمات ا ه،ياز سرما تيوسعه فرهنگ حمات 

 يخصوص اقتصاد مقاومتنظام در  يکل يها استيس
 

4 

 و  همما آن يربناهممايهمما و ز  يو توسممعه و نمموآور قيممتحق تيممو تقو تيهممدا
بماال  ، يمل م  ديتول يکم شيو افزا يدي، با هدف ارتقاء کها آناز  يريگ بهره

 سمازي  تجماري از  تيم حما، ييبردن درجه ساخت داخل تا محصمول نهما  
و  ياز جممذب و انتقممال دانممش فنمم  يريممگ  محصممول و بهممره يآور فممن
 ينوآور ينظام مل جاديروز و ا يها يآور فن

 آن، از  ياصمل  يهما  بمر توسمعه مؤلدمه    ديبا تأک انيبن گسترش اقتصاد دانش
 يدسمتاوردها  ليتبمد  ليتسمه  يهما  هنيزم ،يارتباط يها تساخريجمله: ز

از حقموق   يقمانون  تيم و گسمترش کماربرد آن، حما   يآور پژوهش به فمن 
با  يو پژوهش ينلم يها و مرتبط کردن بخش يو حقوق يقياشخاص حق

 .شورک يديتول يها بخش

، يد مليبخش تولنظام در  يکل يها استيس
 يرانيه ايت از کار و سرمايحما

 
5 

 توسمعه  در يداخلم  يتخصصم  يهما  يتوانمنمد  و يبموم  يآور فمن  بمر  هيتک 
 يفن و ينلم يها رساختيز

د و يتول يت فضايامنبخش نظام در  يکل يها استيس
 تبادل اطالنات

 

6 

 و  ياجتمان ،يانسان يها هياز سرما يارزش افزوده و منافع ناش يحداکثرساز
 هيپا دانشبر اقتصاد  ديبا تأک يماد

 يالگو خصوص اصالحنظام در  يکل يها استيس
 مصرف
 

7 

 کشمور در پدافنمد    ازيمرتبط مورد ن عيو صنا يآور الزم از توسعه فن تيحما
 .يداخل ديو تول يبر طراح ديبا تاک رنامليغ

  داتيممدر مقابلممه بما تهد  رناممل ياصممول و ضموابط پدافنممد غ  کمارگيري  بمه 
 يافزار نرم
 

 رنامليبخش پدافند غنظام در  يکل يها استيس
 

8 

 و  يآور بمر اسمتداده از توسمعه فمن     ديبا تأک داريپا يشغل يها فرصت جاديا
 نايبن اقتصاد دانش

 خصوص اشتغالنظام در  يکل يها استيس
 

9 

 ل بمه  يکشور و ن يازهاين نيتأم يها در آموزش و پژوهش برا تين اولوييعت
 در منطقه يو فن يگاه اول نلميجا

و  يرشد و توسعه نلم يرابنظام  يکل يها استيس
و مراکز  يکشور در بخش آموزش نال يقاتيتحق

 يقاتيتحق
10 

 د يم ، توليجهمان  يآور ران در فمن يم گماه ا يبا هدف ارتقاء جا يآور توسعه فن
 يش قدرت مليدانش، کسب ثروت و افزا

 در کشور يآور فن يمل يها تيها و ظرف رساختيت زيتقو 

 يآور فنرشد و توسعه  يرابنظام  يکل يها استيس
 

11 

 يدسمتاوردها  يريکارگ و به يو نوآور يآور توسعه نلم و فند، يتوانا در تول 
 آن

 گماه  ياحمراز جا  در جهمان اسمالم و   يآور گاه اول نلم و فنيبه جا يابيدست
 در جهان يبخش و الهام يبرجسته نلم

 کشور ينقشه جامع نلم
 

12 

 برق شبکههوشمند  سامانه توسعه 

 ارکت و و گسمترش مشم   يسماز  ي، توسعه خصوصم وکار کسب يبهبود فضا
 يدر حوزه برق و انرژ يو تعاون يخصوص يها بخش يارتقاء توانمند

 يراهبرد ي برنامه يو انرژبخش برق  يراهبردها
 رويوزارت ن
 

13 
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 فيرد ب شدهيقانون تصو جاد شدهيالزامات ا

 يبخش برق و انرژ يآور ق و توسعه و فنيارتقاء سطح تحق 

 ر ويدپمذ ينمو و تجد  يهما  ينه انرژينمونه در زم يها پروژه يف و اجرايتعر 
 ها آن يساز يتجار

 ياطالنات يها افزارها و بانك توسعه نرم 

 يسماز  يد و انتقمال و بموم  يجد يها يآور نقش مؤثر در نقشه راه فن يدايا 
 ها آن

 و  يمراکمز آموزشم   يافمزار  و نمرم  يافمزار  ت مسمتمر سمخت  يتوسعه و تقو
 آب و برق صنعت يقاتيتحق

 14 يآور بخش آموزش، پژوهش و فن يراهبردها

 

  قرائت و کنترل هوشممند بمار و    ستميمجهز به سهوشمند  يکنتورهانصب
 ديجد انيهمه متقاض يبراروزآمد  ياطالنات يآور امکانات فن

 

 يمصرف انرژ ياصالح الگوقانون 
 

15 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل سوم  -3

نظرات متخصصان و خبرگان در 

انداز  ه چشميه اوليانيم بيترس

 شبکه برق يافزارها نرم  توسعه
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 مقدمه -3-1

ن حموزه بمه صمورت مجمزا     يم ندمر از خبرگمان ا   نمه بما   ،شبکه بمرق  يافزارها نرمتوسعه  انداز چشمه ياوله يانيم بيترس يبرا

 .يدگرداخذ  ر آورده شدهيکه در ز يسؤاالتك درباره يو نظرات هر  شدپرسش و پاسخ برگزار  صورتبه  ييها همصاحب

 گردد. ين مايمطرح شده به اختصار ب سؤاالتك از خبرگان درباره يدر ادامه نظرات هر 

 تمر  مهمم هما   حوزه يناز ا يك افزار را در کدام نرم  از به توسعهيرو نيه نمشخص شده در پژوهشگا يها با توجه به حوزه 

 ؟ديدان يم

  افزارها بهتمر اسمت از    و کدام نرم هستيمافزار در داخل کشور  نرم ليدزمند تونياها  ن حوزهياز ا كيدر کدامبه نظر شما

 شوند؟ تهيهخار  از کشور 

 ؟انيدد يق را در چه حد مصنعت بر يافزارها نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس 

 صمنعت بمرق و    نياز ،ياهداف پدافند ،باشد؟)اشتغال يدافزار صنعت برق در کشور چه با به نظر شما هدف از توسعه نرم

)... 

 افمزار چمه    نمرم   د توسمعه يکررو ،ها الس يندر ا تيو اقتصاد مقاوم بنيان د دانشاقتصا يها با توجه به مطرح شدن بحث

 موضونات دارد؟ ايندر  قابليت هايي

 ؟باشد يماهميت و با  يافزار چقدر جد شبکه هوشمند بحث توسعه نرم نيننو و همچ يها يانرژ يها با توجه به بحث 

 باشد؟ تواند يمچه  يندهافزار تا ده سال آ مطلوب صنعت نرم انداز چشم 

ل نشمان  يم ذ (1-3 ) جدولصورت گرفته است در  ييها مصاحبهك به صورت مجزا يکه با هر شبکه برق کشور  متخصصان

 داده شده است:

 متخصصان مصاحبه شونده صنعت برق کشور(: اسامي برخي از 1-3 ) جدول

 سمت هنام مصاحبه شوند فيرد

 روير نامل قدس نيمد ينيام مهندس 1

 رير نامل سابق توانيمد ٬روير نيمعاون اسبق وز مهندس حجت 2

 تهران يا منطقهنامل سابق برق ريمد ٬رينامل صانريمد انيجنت مهندس 3
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 سمت هنام مصاحبه شوند فيرد

 رنامل شرکت موننکويمد يرانيش مهندس 4

 رويارت نوز يکالن برق و انرژ يزير برنامهر کل دفتر يمد فرمد دکتر 5

 رانيت شبکه برق ايريس گروه حداظت شرکت مديير زاده وبيمهندس ا 6

 رويسال سابقه وزارت ن 8 طرفيمهندس ب 7

 ريو نظارت انتقال توان يکل دفتر فن ريمد پورينل دکتر 8

 ريشبکه توان يزير ر کل دفتر برنامهيمد يمهندس ران 9

 

 ان شده است.يب 2-3در جدول  ك از سواالت فوقيدرباره هر  نيك از متخصصيدر ادامه خالصه از مباحث هر 

 

 (: خالصه مصاحبات صورت گرفته با خبرگان حوزه نرم افزاري صنعت برق2-3 ) جدول

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 مهندس

 ينيام

ر عامل يمد

 رويقدس ن

 صنعت برق يها افزار منر ي توسعهت ياولو

 ها حوزهبه نلت ارتباط  يبند تيدر اولو ييندم توانا -

و منابع  ها شبکهز ير ٬هوشمند يها شبکه يها افزار نرم يبرا يبستر ساز -
 ان مدت و بلند مدتيم يزمان ي بازهدر  ريپذ ديتجد

 تبع بهحداظت و ٬تيامن٬يياير: پاينظ ييها حوزهشبکه به  يشگياز همين -
 ها حوزهن يا يهاافزار رمناز به ين

برق و  ي شبکه يسمت و سو ييبر اساس شناسا يبند تياولو -
 رديگ يمن صنعت انجام يکه در ا هايي گذاري سرمايه

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

ه در داخل وجود ندارد اما نبود انتماد ب افزار نرمد يدر تول يتيمحدود -
 د داخل مانع استداده بوده استيتول يهاافزار نرم ييکارا

و  يو اقتصاد يمباحث فن يد بر مبنايا توليد يخر يبرا يريگ ميتصم -
 يبانيپشت

 کشور( يالملل نيبت روابط يوضع) استراتژيكمالحظات  -

 يافزار منر ي توسعهکشور در  يل بااليپتانس - صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس

 در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول
ن بحث يف شدن ايبه نلت تعر يگذار در هدفت اشتغال يندم موضون -

 در اقتصاد کالن

 كيل فاکتور مباحث استراتژينامل ذريف شدن پدافند غيتعر -
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 مين نداشته باشيجز ا يا که چاره يدر صورت فزارا نرمد يتول -

 ه از خار  کشوريد در صورت امکان تهيا توليد يخر ياقتصاد يفن يبررس -

ها چندان مطرح افزار نرمن يبودن ا يبه نلت نموم انيبن دانشمباحث   -
 ستين

 انيبن دانشمطرح است تا مباحث  يشتر مباحث اقتصاد مقاومتيب -

با توجه به مباحث  يزاراف نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژ

 بودن الوقوع بيقرت باال به نلت ياهم -

 هاافزار نرمنده با يبرق ده سال آ ي شبکهتناسب  - ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

مهندس 

 حجت

معاون 

ر ياسبق وز

ر يمد ٬روين

 عامل

سابق 

 ريتوان

  - صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

ا مانند يدن يافزار نرمد يتول يها شرکت يها افزار نرماز  يبخش ي توسعه -
 كيگراف ي توسعه

از  يد بخشيکار کردن در بلند مدت در واقع با اي جزيره ييندم کارا -
 جهان بود يافزار نرم ي شبکه

 - صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس

 - در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 ايگاه خود در دنيو جا ها ييتواناد درست در مورد يداشتن د -

 ميکن يباز ميخواه يم يا چه نقشين نکته که در دنيدانستن ا -

 يبا توجه به مباحث انرژ يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها ر و شبکهيپذ ديتجد يها يانرژ٬نو

پاك  يها يانرژ ي هيبق) خورشيد يانرژ بشر به ي ندهيآگره خوردن  -
 (رادارندت خاص خود يمحدود

 ياستداده از انرژ ي نهيزمران در يدن اجهت مرجع ش يگذار هدف -
 ديخورش

و در زمان مناسب به جهت  يهوشمند به درست يها کهشب ي توسعه -
 هيممانعت از اتالف سرما

 ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم
منطقه به نلت  يسه با کشورهايگاه کشور در مقايف نکردن جايتعر -

 منطقه يت در کشورهايجاد حساسيا

 سهيلهستان و ... جهت مقا ٬ل يبرز ٬ر کره ينظ ييکشورها انتخاب -

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 رات شبکهيو تعم يابي نيب٬شن شبکه ينيت: کورديب اولويبه ترت - صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولور عامل يمد مهندس
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 ٬ريصان انيجنت

ر عامل يمد

سابق برق 

 يا منطقه

 تهران

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

س و هلند و ... و يانگل ٬کا ير امرينظ ييکشورها يها شرکتبا  يهمکار -
 ها شرکتن يا افزار نرم يبر رو افزونهانجام 

ن يآموزش متخصص صرفاًو  يخارج يابي بين يها افزار نرماستداده از  -
 د در کشوريتول ييتوانانبودن  يکاف ليدلبه  يرانيا

 صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس
 نبود دانش در حد مسائل -

 الزم از خار  از کشور و استداده از دانش موجود يها هياکتساب پا -

 ها ميتحرل يك کشور به دليتکنولوژ افتادگي نقب -

 در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول
آن اشتغال هم  ي جهينت درت اول که يننوان اولواز صنعت برق به ين -

 شود يمجاد يا

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 يواقع يدر صورت انجام کار افزار نرم ي توسعهبودن  يانيبن دانش -

 يروياز به نيبه جهت کاهش ن يافزار نرم ي توسعهبه صرفه بودن  -
 ييايش پايش صادرات و افزايافزا ٬ يانسان

 اي منطقهداران يبودن خر يقطع -

با توجه به مباحث  يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژ

 در کشور ريپذ ديتجد يها يانرژنبودن بحث  يجد -

به  ٬شود  نيتأم يد منابع ماليابتدا با ريپذ ديتجد يها يانرژدر مورد  -
 ميد نرم افراز کنيم و بعد توليبرس يلوژتکنو

جاد گردد و سپس يا يبستر مخابرات ديهوشمند ابتدا با يها شبکه يبرا -
 رديصورت گ يافزار نرمتوسعه 

 - ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 مهندس

 يرانيش

رعامل يمد

شرکت 

 موننکو

 صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو

 ها موضوع ي همهت ياهم -

 (يد تجاريد) تقاضااز نقطه نظر  يت انرژيريع و سپس مديت توزياولو -

بودن  يميو قد يدگيچيو پ يکياز بعد تکن يبردار ت بهرهياولو -
 ن حوزهيموجود در ا يها افزار نرم

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

 يا برايدن يافزار نرممطرح  يها شرکتسانس با يتحت ل يهمکار -
 يافزار نرم ي توسعه

 د نرم افرازيدر تول يد تجاريداشتن د -

آن  يبرا يافزار نرم يبانين بود که پشتيصبا ا ي پروژهنلت شکست  -
 ده نشده بوديد

سود حاصل  ها نهيهزرد تا نالوه بر جبران يفروش انجام گ ينيب شيپ -
محکوم به شکست  يخارج ين صورت در مقابل رقباير ايردد. در غگ

 م بوديخواه

 صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس

 زيرساختجاد يدر کشور که ا زيرساختزبده و البته بدون  يرويوجود ن -
 ستيچندان سخت ن

 خواهند افزار نرم ي توسعه يما برا يب اصليرق ها يهند -

 بود 

 باال به شرط در دست گرفتن بازار ي افزودهارزش  - در داخل کشور افزار نرمد يف از تولهد

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 انيبن دانشو اقتصاد  يانه سود بودن اقتصاد مقاومتيبر پا -

و هم اقتصاد  يد اقتصاد مقاومتيهم از د افزار نرمد يمناسب بودن تول -
 انيبن دانش

 يها يانرژبا توجه به مباحث  يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد

هوشمند در صورت  يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژندم امکان وجود  -
 افزار نرمنبود 

 ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم

 وکار ك طرح کسبيجاد يا -

 نييتع وبا مشخص کردن نقاط قوت و ضعف خود  انداز چشمن ييتع -
حجم  نمدتاً ها فرصترقبا و  نمدتاً دهايتهدکه  ها فرصتدها و يتهد

 بازار است

 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري و نقشه راه توسعه فن راهبرديسند 

 راهبري شبكه برق ايران
31 

 

 

 1394ويرايش اول،تير  : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 دکتر فرمد

ر کل يمد

دفتر 
 يزير برنامه

کالن برق 

 يو انرژ

وزارت 

 روين

 صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو
مطالعات  ٬ت توانيديک ٬حداظت هاي حوزهدر  افزار نرم يضعف نسب -

 ييت دارايريز شبکه و مدير ٬يت انرژيريمد ٬ييايپا

 يبردار ع برق و بهرهيتوز ٬ ريزي برنامه هاي زمينهدر  يت نسبيرضا -

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

در  ٬د از خار  کشوريد به موازات خريم بايهستف يکه ضع يدر موارد -
 ميد برسيتول ي مرحلهز به يداخل ن

 به ننوان مرجع يخارج ي نمونهاز به ين -

 ار بااليدر حد بس افزار نرمد يل توليوجود پتانس - صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس

 صنعت برق يهاازيرفع ن  - در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

و به طور همزمان در نظر داشتن  يداخل يهاافزار نرم ي توسعه -
 خار  از کشور يهاافزار نرم

 ن دو حوزهيدر ا يافزار نرم ي توسعهت فراوان يقابل -

 يباحث انرژبا توجه به م يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژ٬نو

 يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژاز  تر مهموجود مسائل   -

 ن مباحث هنوز به حدينکه ايهوشمند در کشور با توجه به ا 
 ده و وارد صنعت نشده استير نرسيگ چشم 

 ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم

 تم اوليمذکور در آ يازهايبر طرف کردن ن -

از ياطالنات مورد ن آوري جمع ٬جهت پردازش يسميوجود مکان -
 هاافزار نرم

 يو سپس ورود به بازار جهان افزار نرم ي توسعه يساز يابتدا بوم -

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

مهندس 

 وب زادهيا
 

 حدظت, توان ،تيديک - صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميصمت
 د در داخليتول

 ها حوزه ي هيکل ها ميتحربا توجه به  -

 صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس
 يخصوص يها د توسط شرکتيالبته اجرا با افزار نرمد يل باال در توليپتانس -

 انجام شود

 صنعت برق يازهايرفع ن - در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 در تطابق کامل -

 يبا توجه به مباحث انرژ يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها يانرژ٬نو

 برخوردار است يت فراوانياز اهم -

بحث  برق ي ها در شبکه ين انرژينظم در ورود خرو  ا ل نبوديبه دل -
 ار مهم خواهد بوديحداظت بس

 ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم
برق به خصوص در  ي شبکه ي با توسعه يافزار تناسب توسعه نرم -

 ژه و مبحث نوسانات شبکهيحداظت و ي حوزه

 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

مهندس 

 طرفيب

 سال 8

 ي سابقه

وزارت 

 روين

 - صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

 يافتگي توسعهل ندم يه به دليهمسا يبه کشورها افزار نرمفروش  -
 گانيهمسا

 شرفتهيپ يبودن به نسبت کشورهانقب  - صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس

 در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول

 از صنعت برقين -

 جاد بازار و درآمديا -

 يالملل نيبدر سطح منطقه و  ها شرکترقابت با  -

 يافزار نرم ي توسعهابزار قدرت بودن  -

 ها نهيهزو کاهش  يور بهرهش يافزا -

 يمقاومتو اقتصاد  انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 انيبن دانشو  يمطابقت کامل با مباحث اقتصاد مقاومت -

 و مهم يقطع ياز ابزارها -

با توجه به مباحث  يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجدنو،  يها يانرژ

 هوشمند يها شبکهدر  يافزار نرم ي توسعه يدينقش کل -

  - ندهيسال آ 10 يط زاراف نرم انداز چشم
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 دکتر

 پوريعل

ر کل يمد

و  يدفتر فن

نظارت 

انتقال 

 ريتوان

 ت توانيدي, کيبردار بهره - صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

اتصال کوتاه و  ،كيناميدر کشور در حالت د يافزار رمن يوجود ضعف جد -
 ت توانيديک

ر محدود کردن ينظ ييها تيمحدود انمال ,يخارج يهاافزار نرماشکال  -
 باشد يمتعداد المان 

نده يد به حسن رفتار فروشنده در آيبا يخارج يهاافزار نرم ي هيتهدر  -
 نان داشتياطم

 صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس
رفع  يدر راستاد يدر کشور وجود دارد که البته با يار خوبيل بسيپتانس -

 گردد يده از صنعت برق جهتين

 در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول
 از صنعت برقيرفع ن -

 نتيام -

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

 ر و سودآور استيپذ هيتوجار يان بسيبن اد دانشا  اقتصبه لح افزار نرم -

ر بوده و يپذ هيار توجيبس ياقتصاد مقاومت استيس ،ها ميتحرل وجود يبه دل -
 ميدر داخل کشور دار يافزار نرم ي توسعهاز به ين

 نو، يبا توجه به مباحث انرژ يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 ندهوشم يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها انرژي

ن يا يافزار نرمهوشمند، بحث توسعه  يها ت حوزه شبکهيت اهمبه نل -
هوشمند  يها برخوردار است و شبکه يژه ايت ويمز از اهين ها شبکه
 هستند افزار نرموابسته به  داًيشد

 ندهيده سال آ ياز صنعت برق طيبا ن افزار نرمتناسب  - ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم

 نکات مطرح شده موضوع تسم نام خبره

مهندس 

 يراع

ر کل يمد

دفتر 

 يزير برنامه

شبکه 

 ريتوان

 صنعت برق يها افزار نرم ي توسعهت ياولو
 گاه خود مهم هستنديها در جا حوزه ي همه -

 از روز کشور باشديد متناسب با نيبا يافزار نرم ي توسعه -

ا يخار  از کشور  از افزار نرمد يدر مورد خر يريگ ميتصم
 د در داخليتول

کشور  ها در حوزه ي در همه يافزار نرمها توسعه  ميبا توجه به بحث تحر -
 الزم است

 ل باال به شرط وجود بستر مناسبيپتانس - صنعت برق يهاافزار نرم ي توسعه يل کشور برايپتانس
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 نکات مطرح شده موضوع سمت نام خبره

 در داخل کشور افزار نرمد يهدف از تول
ت ياولو از يهداف پدافندها ا ميبا توجه به وضع موجود در کشور و تحر -

 برخوردار است يباالتر

 يو اقتصاد مقاومت انيبن دانشت مباحث اقتصاد يموضون
 افزار نرم ي توسعهبا 

-  

 نو، يبا توجه به مباحث انرژ يافزار نرم ي توسعهت ياهم
 هوشمند يها شبکهو  ريپذ ديتجد يها انرژي

-  

 ندهيسال آ 10 يط افزار نرم انداز چشم
 يافزار نرم ي توسعهبستر مناسب  يساز مفراه -

ن بودن يت سمت تقاضا و آناليريت توان، مديدي، کولتاژ يداريپا -
 ميداشته باش دسترسمطالعات شبکه برق را 

 

 نتيجه گيري -3-2

 ، با نمه ندمر از خبرگمان ايمن    شبکه برق يافزارها انداز و اهداف کالن توسعه نرم در اين فصل براي ترسيم بيانيه اوليه چشم

 پرسش و پاسخ برگزار شد و نظرات هر يك در قالب جداولي ارائه شده است. صورتهايي به  حوزه به صورت مجزا مصاحبه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم -4

 مطالعات تطبيقي
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 مقدمه  -4-1

هاي بين المللي در زمينه توسعه نرم افزارهاي تحليل مطالعمه و راهبمري شمبکه بمرق      براي شناسايي و تبيين جهت گيري

يستي برنامه ها و اهداف کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گيرند که در اين بخش اهداف و برناممه هماي برخمي از    قدرت با

 کشورها مورد مطالعه قرار گرفت. 

 ضرورت توليد نرم افزار بومي و ملي در کشورهاي مختلف -4-2

متمرين نواممل پيشمرفت شمبکه بمرق      توليد نرم افزارهاي تحليل مطالعه و راهبري شبکه برق در بسياري از کشورها از مه

 باشد که به داليل بسياري از ضرورت بااليي برخوردار است: مي

1اطالنات و تکنولوژي ارتباطات ) به وابستگيالف ( 
ICT )با پيشرفت صنايع, نلوم و فنون در حال گسترش است به شدت ,

 باشد. ارها امکان پذير نميافز و نرم ICTهاي مختلف از جمله صنعت برق, ندم استداده از  و فناوري

شبکه  يها خودکار است. طرح نظارت و کنترلي انجام نملکردها يبرا ينترنتيا يها رساختيوابسته به ز اريشبکه برق بس

 هوشمند مانند
2
AMI  ,WAMS 3 دهد.  ياين وابستگي را گسترش م به صورت معناداريپست  ونيو اتوماس AMI  خمدمات

در بهره برداري به هنگام ، پايش و  ICTاستداده از  .مي دهد ارائه و مصرف کنندگان ساتيتاسه را ببهبود کنترل مصرف برق 

با حمله هکرها متعدد است که  يها يريپذ بيآس شاملبزرگ  رساختيز نيحال، ا نيبا ا کنترل شبکه برق رو به افزايش است.

 صدور صمورت حسماب   و اطالنات فيتحر ي,هره بردارکاهش قدرت بآسيب هايي مانند اختالل در حداظت، کنترل، تواند  يم

 .شوندکننده  مصرف يخصوص ميبه اطالنات حر يدسترس ااشتباهي وي

واحدهاي محاسباتي در حوزه توزيع،پيش بيني بار، مديريت دارايي، تعميرات و نگهداري، قابليت اطمينان، بازار  ب( بعضي از

هاي کشوري و منطقه اي نيازمند نرم افزار ملي و بومي مي رساخت ها در شبکهبرق و غيره با توجه به قوانين، سياست ها و زي

                                                 

 

1 Information and Communications Technology 

2 Advanced metering infrastructure 

3 Wide Area Measurement system 
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باشند و نرم افزارهاي نمومي متداول در حوزه هاي مختلف توليد، انتقال و توزيع قابليت پاسخگويي به اين نيازهاي خماص را  

 ندارد.  

در کشور خود اقدام کمرده انمد. کشمورهايي ماننمد     به داليل فوق کشورهاي مختلف درصدد رفع اين نياز به توليد نرم افزار 

ها و استداده مناسمب از فضماي تجماري جهماني بما      آمريکا، کانادا، انگلستان و المان با توجه به زير ساخت هاي تجاري شرکت

د ولمي بما   تبليغات گسترده در اينترنت شناخته شده بوده و نرم افزارهاي تجاري و نمومي خود را در معرض نمايش قرارداده انم 

توجه به خاص بودن و ندم تجاري بودن اين نرم افزارها در کشورهاي مختلف اطالنات زيادي در اينترنت در دسمترس نممي   

 باشد.

ليست چند نمونه از شرکت هاي کشورهاي مختلف که اقدام به توليد نرم افزارهاي مهندسي برق در کشور خود کمرده انمد    

 به شرح زير مي باشند:

Country Title 

Colombia 
Energy Computer Systems(SPARD) is a Colombian company that develops SPARD 

mp Power, an integrated power systems analysis software package. 

Korea 

KEPCO (KW-PSS) 
KEPCO Research Institute is a branch of the Korean company KEPCO (Korea 

Electric Power Corporation). In 2002, they started development on KW-PSS, a power 

systems analysis package with the following modules: Power Flow Analysis & Fault 

Analysis, Transient Stability Analysis, Voltage Stability Analysis, Small Signal 

Stability Analysis and Optimal Power Flow & Optimal Capacitor Placement 

Korea 

YokoGova Data analysis program CW viewer, Data Acquisition, CW Viewer 

AP240E is data analyzing software for the CW240 Clamp-on Power meter. Making 

full use of the rich measuring functions of the CW240, this efficiently manages the 

large amounts of measurement data. 

Brazil 

Elipse - Elipse Software offers robust yet flexible real-time software solutions that 

can be applied in a variety of applications across diverse industries and processes, 

from a simple HMI to complex SCADA, EMS/DMS, and PIMS distributed systems. 

Powerful software tools for the manufacturing, process, energy, water, and 

infrastructure industries 

China 

4-2-1- NARI Group Corporation (NARI) is the largest whole set supplier of electric 

power equipment in China and is an active player in the global power 

industry. NARI is dedicated to providing technologies, products, services and 

total solutions for customers in other fields like industrial control, energy, 

railway transportation , Power Station Automation, IT & Communication 

Comprehensive Monitoring,Transmission, Distribution, Industrial Control , 

And etc 

Chnia 
4-2-2- DFE offers solutions and service SCADA, DMS, EMS, Metering, RTU, 

Protection And Automation 

Romania 

4-2-3- EnergoBit EDSA Paladin® DesignBase™ is a collection of about 50 software 

modules which gives electrical engineering professionals the means to create a 

detailed design of their entire electrical distribution systems and then perform 

http://energyco.com/
http://www.kepri.re.kr:8080/kwpss/eng/info/01.jsp
http://www.kepco.co.kr/eng
http://www.kepco.co.kr/eng
http://tmi.yokogawa.com/us/products/portable-and-bench-instruments/portable-power-monitorrecorder/ap240e-data-analysis-program-cw-viewer/
http://www.elipse-software.com/eng/products_index.aspx
http://www.narigroup.com/
http://www.narigroup.com/product_category/51da390f70838.html
http://www.dongfang-china.com/
http://www.energobit.com/
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Country Title 
a set of simulations on the network. 

India 

PRDC  Power Research & Development Consultants Pvt. Ltd 

Power Research & Development Consultants (PRDC) strives to provide, state-of-the-

art solutions to different industries in the field of POWER SYSTEM, SOFTWARE 

and EMBEDDED SYSTEM 

Indian 

PRDC (MiPower) 
MiPower is an Indian product developed by Power Research and Development 

Consultants (PRDC) - a Bangalore based consulting and software development 

company. MiPower is the flagship product of PRDC comprising of a wide range of 

software applications for the design, analysis and simulation of electrical power 

system (transmission, distribution and generation systems 

India 
Power Distribution Software - Load flow, short circuit, energy auditing and GIS 

software for electric power distribution 

Turkey 

POWERHU : A PC-Based Electric Power System Analysis Software Package for 

Electric Power System Courses The software is capable of performing impedance 

calculations, load-flow studies, fault analysis and transient-stability analysis of 

electric power systems 

Turkey 
Flashworks - Electrical service load calculations for buildings based on North 

American electrical design codes. 

Iran 

TOM Industrial Consultants CAD / CAM are an Iranian company and the developers 

of PASHA (Power Apparatus & System Homological Analysis). PASHA modules 

include load flow, short circuit, OPF, transient stability, motor starting, motor 

parameter estimation, reliability, harmonic analysis and protection. 

Iran 

SABA are an Iranian Research Center and the developers of SABA SABA modules 

include load flow, short circuit, OPF, transient stability, motor starting, motor 

parameter estimation, reliability, harmonic analysis and protection. 

Belgium 

Systems Europe - Dedicated software for various kinds of electrification studies 

including master plan, generation planning, transmission networks, low voltage 

distribution, demand and load forecasting. 

Australia 

Romteck ROMTECK products applied to the management and distribution of water 

range from simple ON/OFF remote radio switch devices for pumps through 

to Automated Control systems, Automatic Meter Reading (AMR), Electronic Radio 

Reporting Water Meters and Supervisory Control and Data Acquisition  

(SCADA) systems controlling and monitoring the reservoirs,  bore fields,  storage 

tanks,  pumping stations and water treatment facilities for whole cities or regions. 

Swiss 

BCP Switzerland (NEPLAN) 
are a Zurich-based company and the developers of NEPLAN, a modular power 

systems analysis package. 

Swiss 
PLECS - Power Electronics Modelling - Simulation of electrical circuits within the 

MATLAB/Simulink environment. It is specially designed for power electronic and 

drive systems 

South Africa 

ReticMaster is a Windows-based tool from South Africa designed for the analysis of 

radial networks. Functions include load flow, short circuit, motor starting and 

protection coordination. 

France 

GDF Suez (Eurostag) 
Eurostag is a package developed by Tractabel Engineering GDF Suez and RTE 

(France), which includes the following functions: load flow, dynamic simulation, 

critical clearing time calculation, eigenvalue computation and system linearisation, 

dynamic security assessment, model parameter identification and small signal 

analysis. 

Netherlands Caspoc - Power system simulation, for power electronics and electrical drives. 

http://www.prdcinfotech.com/
http://www.prdcinfotech.com/products.html
http://www.prdcinfotech.com/
http://www.prdcinfotech.com/
http://nexgenconsultancy.com/
file:///F:/Softwrae%20Enginering%20Power%20System/POWERHU%20-%20A%20PC-Based%20Electric%20Power%20System%20Analysis%20Software%20Package%20for%20Electric%20Power%20System%20Courses.HTM
http://www.flashworks.com/
http://www.tomcad.com/
http://www.tomcad.com/
http://systemseurope.be/
http://www.romteck.com/
http://www.neplan.ch/
http://www.plexim.com/
http://reticmaster.com/
http://www.eurostag.be/
http://www.caspoc.com/
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Country Title 

Italy 
Distribution Networks Real Time Restoration - Software engine for real time 

restoration and reconfiguration of large scale electrical distribution networks. 

Sweden 

SIMPOW is an integrated power systems analysis software package. Functions 

include load flow, short circuit, transient stability, voltage stability, small signal 

stability, SSR analysis, harmonic analysis and frequency scans. 

International 
Comany 

EMTP-RV 
The ElectroMagnetic Transients Program (EMTP) was first developed by Prof. 

Hermann Dommel in the 60s/70s for the analysis of electromagnetic transients. It 

was commercialised in 1987 and released as DCG EMTP and later EMTP96. EMTP-

RV is the latest commercial released of the program, created by Jean Mahseredjian 

and currently being developed by POWERSYS. 

 
Internatinal 
Company 

USA,Europe,Brazil

,Japan,Argentina 

ATP Alternative Transient Program - Electromagnetic transient modelling software 

for power systems also known as ATP/EMTP. Royalty free software 

Germany 

DIgSILENT (PowerFactory) 
DIgSILENT GmbH is a German company that develops PowerFactory, a Windows-

based integrated power systems modelling and analysis package 

Germany 

EPFL (SIMSEN) 
SIMSEN is a simulation software package for the analysis of power systems and 

adjustable speed drives. It is developed by the École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL). Analysis features include the simulation of electromagnetic 

transients in AC/DC networks, transient stability, general fault analysis and sub-

synchronous Resonance (SSR). 

Germany 

Phase to Phase (Vision Network Analysis) 
Phase to Phase BV is a Dutch company and the developers of the Vision Power 

Range software products. 

 
 
 
Germany 

The Power System Simulator for Engineering (PSS/E) was one of the first GUI-based 

power systems analysis software, and was first released in 1976. It was purchased by 

Siemens in 2005. 
Siemens Network Calculator (SINCAL) is a software pacakage with planning tools 

for electricity as well as pipe networks (gas, water, heating / cooling). Functions 

relevant to power systems analysis include load flow (balanced and unbalanced), 

short circuit, time-domain dynamic simulations, eigenvalue and modal analysis 

(integrated with PSS®NETOMAC), harmonic analysis, protection simulations 

(integrated with PSS®PDMS), reliability and contingency analysis. 

UK 

IPSA Power 
IPSA Power is a division of UK company TNEI that develops the IPSA (Interactive 

Power System Analsysis) software package. 

UK 

ERACS 
ERA Technology are a UK-based consultancy that also develop the power system 

analysis program ERACS. Features include: load flow, short circuit, arc flash 

analysis, harmonic studies, transient stability and protection coordination. 

 

UK 

Power & Water Systems Consultants Ltd - Consulting and research services in the 

fields of power and water resource development. Software for modelling, simulating 

and optimising combined hydroelectric and thermal power generation systems 

operation and expansion 

UK 

Environmental-Expert - Electrical Power Systems Analysis Software 

ERACSisERA’ssuiteofpowersystems analysis software. It allows users to 

simulate electrical power system networks quickly and easily to judge their correct, 

safe and timely operation 

USA Electrotek Concepts - Power quality and energy efficiency analysis tools 

http://digilander.libero.it/stockbroker/adiscon.html
http://simpow.com/
http://emtp.com/
http://emtp.com/
http://emtp.com/content/jean-mahseredjian-0
http://www.powersys-solutions.com/
http://www.eeug.de/
http://www.digsilent.com/
http://simsen.epfl.ch/
http://www.epfl.ch/
http://www.epfl.ch/
http://www.phasetophase.nl/
http://www.phasetophase.nl/en_products/products.html
http://www.phasetophase.nl/en_products/products.html
http://www.energy.siemens.com/hq/en/services/power-transmission-distribution/power-technologies-international/software-solutions/pss-e.htm
http://www.energy.siemens.com/us/en/services/power-transmission-distribution/power-technologies-international/software-solutions/pss-sincal.htm
http://www.ipsa-power.com/
http://www.tnei.co.uk/
http://www.era.co.uk/services/electrical-power-systems-analysis-software/
http://www.pwsc.co.uk/
http://www.environmental-expert.com/
http://www.electrotek.com/
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Country Title 

USA 
LineDesign Engineering - Overhead line design software for electric utilities, 

including pole loading and guying. 

USA 

Advanced Grounding Concepts (WinIGS) 
WinIGS is software for "Integrated Grounding System" (IGS) analysis. It has a 

straightforward graphical user interface (GUI) allowing quick and simple 

modelling of ground grids 

USA ASPEN (Advanced Systems for Power Engineering) 

USA 

Commonwealth Associates (Transmission 2000) 
based company specialising in transmission and distribution services. Transmission 

2000 is a proprietary product developed by Commonwealth Associates for the 

analysis of utility transmission systems. 

USA 
Electrocon International are a Michigan based company and developers of the 

Computer Aided Protection Engineering (CAPE) software 

USA 

EasyPower 
EasyPower LLC, founded in 1990 and based in Oregon, are the developers of 

EasyPower®, an integrated power systems analysis software 

USA 

ETAP 
Founded in 1986 and headquartered in Irvine, California, ETAP is a company 

specialising in electrical power system modeling, design, analysis, optimization, and 

predictive real-time solutions. 

USA 

GE Energy (PSLF) 
GE Energy develop a range of utility software including PSLF (Positive Sequence 

Load Flow), a suite of analytical tools that can simulate large-scale power systems up 

to 60,000 buses. 

USA 

MILSOFT (Windmil) 
MILSOFT Utility Solutions are a Texas based company that develops Windmil, an 

electric distribution system planning and analysis package. 

USA 

MathWorks (SimPowerSystems) 
Mathworks, the makers of general purpose mathematical software MATLAB, also 

develop an power systems simulation program 

USA 

Nexant (SCOPE) 
Nexant is a California based company that develop SCOPE, an integrated set of 

power system analysis tools intended for network operations. Functions include load 

flow, contingency analysis, security constrained OPF and market simulations. 

USA 

Power Analytics (EDSA) 
Power Analytics is a California based company that develop the Paladin suite of 

software products (formerly called EDSA). Paladin DesignBase is an integrated 

power systems modelling and analysis tool. 

USA 

Nexant (SCOPE) 
Nexant is a California based company that develop SCOPE, an integrated set of 

power system analysis tools intended for network operations. Functions include load 

flow, contingency analysis, security constrained OPF and market simulations. 

USA 

PowerWorld Corporation are a Champaign, Illinois based firm that develop the 

PowerWorld Simulator suite of power systems analysis tools for Windows. The 

software focuses on a visual approach to power system simulation. 

USA 

SKM Systems Analysis are a California-based corporation that develop Power*Tools 

for Windows (PTW), an integrated suite of power systems analysis tools aimed at 

industrial systems. 

USA 

Xendee is a San Diego based company providing cloud computing web applications 

for the design and simulation of multi-phase unbalanced and three-phase balanced 

power systems, along with micro-grids and next generation utility distribution 

systems. 

USA 
AGORA - Advanced Grid Observation Reliable Algorithms - Software allowing the 

electric power industry to manage power grids and restore power after blackouts 

http://www.linedesignengineering.com/index.html
http://www.ap-concepts.com/win_igs_overview.htm
http://www.aspeninc.com/
http://www.electrocon.com/
http://www.easypower.com/
http://etap.com/
http://site.ge-energy.com/prod_serv/products/utility_software/en/ge_pslf/index.htm
http://milsoft.com/
http://www.mathworks.com/products/simpower/
http://www.nexant.com/ess/product_scope.aspx
http://www.poweranalytics.com/
http://www.nexant.com/ess/product_scope.aspx
http://www.powerworld.com/
http://www.skm.com/
https://www.xendee.com/
http://www.elequant.com/products/agora/
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Country Title 

Canada 

CYME International is a Canadian firm (now part of the Cooper Power Systems 

family) that develops an integrated suite of modular power engineering applications, 

as well as standalone applications for cable ampacity calculations and 

electromagnetic transients. 

Canada 

Manitoba HVDC Research Centre (PSCAD) 
Manitoba Hydro International is a Canadian company with a research arm called the 

Manitoba HVDC Research Centre that develops the software packages PSCAD (also 

known as PSCAD/EMTDC). 

Canada 

MicroTran 
MicroTran Power Systems Analysis Corporation is a spinoff company of the 

University of British Columbia (UBC), where the founders H. W. Dommel, J. R. 

Marti and L. Marti are (or were once) based. MicroTran is the UBC version of the 

electromagnetic transients program EMTP. 

Canada 

Powertech Labs (DSATools) 
Powertech Labs are a subsidiary of Canadian utility BC Hydro and developers of the 

dynamic security assessment and power systems analysis package DSATools 

Canada 
CDEGS Grounding and Earthing Analysis - Complex grounding and earthing design, 

electromagnetic compatibility, interference analysis and lightning and surge studies. 

Canada 
Electranix Corporation - PSCAD is a platform for building simulations of electric 

power and power electronic systems, controls and protections 

Canada 

Ground-it.com Consulting Ltd. - Software for power system analyses required to 

determine ground potential rise, calculations to determine step and touch potentials, 

and calculations related to effects of induction and ground currents on pipelines. 

Canada 

DSATools   - Advanced power system analysis software - is a suite of state-of-the-art 

power system analysis tools and provides the capabilities for a comprehensive system 

security assessment, including all forms of stability. 

     

 

http://www.cyme.com/
http://www.hydro.mb.ca/
http://pscad.com/
http://pscad.com/
http://www.microtran.com/index.html
http://www.ubc.ca/
http://www.powertechlabs.com/
http://www.dsatools.com/index.php
http://www.sestech.com/
http://www.electranix.com/
http://www.ground-it.com/
http://www.dsatools.com/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

 پنجم فصل -5

 انداز ه چشميانيو ب يبند جمع

العه و ، مطتحليل افزار نرمتوسعه 

 شبکه برق يراهبر
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 مقدمه  -5-1

انمدازپردازي و بما در نظرگمرفتن     در اين فصل با توجه به مطالب ارائه شده در فصول اول تا سوم با توجه به ادبيمات چشمم  

انداز و اهداف کالن توسعه نرم افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شمبکه بمرق    الزامات اسناد باالدستي و نظرات خبرگان چشم

 شده است. ترسيم

 ينظرات خبرگان و اسناد باالدست يبند جمع -5-2

، يمد گمرد اشماره   گزارش بمدان  ينا اولکه در فصل  يپرداز انداز چشمات بيبا توجه به ادانداز  چشم ليهاو يانيهب ي ارائه يبرا

شبکه  يمطالعه و راهبر، تحليل يهاافزار نرمتوسعه  ين اسناد برايك از ايالزامات هر  ياسناد باالدست يپس از بررس يستبا يم

 ان شده است.ين الزامات به صورت خالصه بي( ا1-5 )جدول برق مشخص گردد که در 

 شبکه برق يراهبر ، مطالعه وتحليل يهاافزار نرمتوسعه  يباالدستالزامات اسناد  يبند جمع(: 1-5 )جدول 

 الزامات اسناد باالدست
  رانيا ياسالم يجمهور 1404 انداز چشمسند 

 ينظام در خصوص اقتصاد مقاومت يکل يها استيس 

 و  نلمي ي رشد و توسعه ينظام برا يکل يها استيس
 يقاتيدر مراکز تحق يکشور در بخش آموزش نال يقاتيتحق

 کشور ينقشه جامع نلم 

 در سطح منطقه يفناور ينلم ،يگاه اول اقتصاديجا

  رانيا ياسالم يجمهور 1404 انداز چشمسند 

 مقاومتي نظام در خصوص اقتصادکلي  يها استيس 

 از کار وحمايت  ،ملي توليد نظام در بخشکلي  يها استيس 
 يرانيا سرمايه

 نظام در خصوص اشتغالکلي  يها استيس 

 روينوزارت  يراهبرد ي برنامه يبخش برق و انرژ يراهبردها 

 د و تبادل يتول يت فضايامنبخش نظام در  يکل يها استيس
 اطالنات

 رنامليبخش پدافند غنظام در  يکل يها استيس 

 يآور فنرشد و توسعه  يرابنظام  يکل يها استيس 

 کشور ينقشه جامع نلم 

 رويوزارت ن يراهبرد ي برنامه يبخش برق و انرژ يراهبردها 

 يملد يت از توليحماو  يساز يبوم
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 الزامات اسناد باالدست
 ينظام در بخش انرژ يکل يها استيس 

 رويوزارت ن يراهبرد ي برنامه يبخش برق و انرژ يراهبردها 

  يمصرف انرژ ياصالح الگوقانون 
 هوشمند يها شبکه ي توسعهر و يپذ ديتجد يها يانرژاز  يريگ بهره

 رانيا ياسالم يجمهور 1404انداز  سند چشم 

 نامل ريسترش پدافند غگ رنامليبخش پدافند غنظام در  يکل يها استيس 

 ت از کار و ي، حمايد مليبخش تولنظام در  يکل يها استيس
 يرانيه ايسرما

 مصرف يخصوص اصالح الگونظام در  يکل يها استيس 

 خصوص اشتغالنظام در  يکل يها استيس 
 

 يان و اقتصاد مقاومتيبن اقتصاد دانشت از يتوجه و حما

 

 ي، مطالعمه و راهبمر  تحليل يهاافزار توسعه نرم انداز چشمه يه اوليانيم بيترس ياد بريان گرديهمان طور که در فصل سوم ب

د که بمه صمورت   يگزار گردبه صورت پرسش و پاسخ بر ييها ن حوزه به صورت مجزا مصاحبهين اندر از خبرگا نهبا شبکه برق 

 است: ر ارائه شدهيدر جدول ز مطروحه سؤاالتدرباره  نين متخصصيك از ايخالصه نظرات هر 
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 شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل يهاافزار نرممختلف  يها حوزه با خبرگان صورت گرفته يها مصاحبه ي خالصه(: 2-5 )جدول 

 خبرگان
 ي توسعهت ياولو

 صنعت برق يها افزار نرم

د يدر مورد خر يريگ ميتصم

خارج از کشور  از افزار نرم

 د در داخليا تولي

 يل کشور برايپتانس

 يهاافزار نرم ي توسعه

 صنعت برق

در  افزار نرمد يهدف از تول

 داخل کشور

ت مباحث اقتصاد يموضوع

و اقتصاد  انيبن دانش

 ي توسعهبا  يمقاومت

 افزار نرم

 ي توسعهت ياهم

با توجه به  يافزار نرم

 يها يانرژمباحث 

 ياه شبکهو  ريپذ ديتجد

 هوشمند

 يط افزار نرم انداز چشم

 ندهيسال آ 10

 ت, حداظتيامن ،ييايپا ينيدکتر ام
بر د يا توليد يخر يريگ ميتصم

و  يمحاسبات فن يمبنا
 يبانيو پشت ياقتصاد

  ل بااليپتانس
تطابق با مباحث اقتصاد 

 يمقاومت
ل يت باال به دلياهم
 الوقوع بودن بيقر

تناسب شبکه برق ده سال 
 افزارها نرم نده بايآ

مهندس 

 حجت
 

 بزرگ يها با شرکت يهمکار
از  يقسمت ي و توسعهدنيا 

 ها آن يها  افزار نرم
  

ا و يگاه خود در دنيدانستن جا
اين   ارتقا يبرا يگذار هدف

 گاهيجا

بشر با  ي ندهيگره خوردن آ
نو به خصوص  يها يانرژ

 ديخورش

هم سطح  يها با کشور  سهيمقا
 کره و ...نظير 

ر دکت

 انيجنت

 شنينيکوردب يبه ترت
رات يو تعم يابي بين٬شبکه

 شبکه

 بزرگ يها با شرکت يهمکار
 ها آن يانجام افزونه به روو دنيا 

نبود دانش در حد حل 
 يه هاياکتساب پا ،مسائل

الزم از خار  کشور و استداده 
 از دانش موجود

 از صنعتيرفع ن

 ي بودن توسعه يانيدانش بن
 .يافزار نرم

داران يدن خربو يقطع
 يا منطقه

 يها يانرژ  نبودن بحث يجد
 ي توسعه يبرا .تجديدپذير

بادي  ها ين انرژيا يافزار نرم
رسيدن و  مالي نيتأممراحل 

طي  ترتيب به يبه تکنولوژ
 هوشمند به ي شبکه نياز .شود
 مخابراتي رساختيز

 

دکتر 

 يرانيش

 يت انرژيريع و مديت توزياولو
ت ياولو ،يد تجارياز د

ديد تکنيك و از  يبردار هرهب
بودن پيچيدگي و قديمي 

سانس با يتحت ل يهمکار
 ديدداشتن  .دنيا بزرگ يها شرکت
 پشتيباني ,افزار نرم توليددر  يتجار

 انجام ,توليدي يها افزار از نرم
 فروش  ينيب شيپ مطالعات

زبده و البته  يرويوجود ن
يب رق وجود ساخت, ريبدون ز
 به نام هند يجد

باال البته در  ي افزودهارزش 
 صورت در داشتن بازار

افزار هم به  مناسب بودن نرم
 و دانشمقاومتي لحا  اقتصاد 

 بنيان

ن يندم امکان استداده از ا
ها در صورت نبودن نرم  يانرژ

 افزار 

 ،کار و کسب ي ك برنامهيجاد يا
 ييانداز با شناسا  ن چشمييتع

 نقاط قوت و ضعف
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 خبرگان
 ي توسعهت ياولو

 صنعت برق يها افزار نرم

د يدر مورد خر يريگ ميتصم

خارج از کشور  از افزار نرم

 د در داخليا تولي

 يل کشور برايپتانس

 يهاافزار نرم ي توسعه

 صنعت برق

در  افزار نرمد يهدف از تول

 داخل کشور

ت مباحث اقتصاد يموضوع

و اقتصاد  انيبن دانش

 ي توسعهبا  يمقاومت

 افزار نرم

 ي توسعهت ياهم

با توجه به  يافزار نرم

 يها يانرژمباحث 

 ياه شبکهو  ريپذ ديتجد

 هوشمند

 يط افزار نرم انداز چشم

 ندهيسال آ 10

 حوزه اين يها افزار نرم

 دکتر فرمد

در  افزار نرم يضعف نسب
ت يديک ٬حداظت يها حوزه
 ٬ييايمطالعات پا ٬توان

ز شبکه و ير ٬يت انرژيريمد
 يت نسبيرضا .ييت دارايريمد
 ٬ يزير برنامه يها نهيزمدر 
 يبردار بهرهع برق و يتوز

د از يدر موارد ضعف در کنار خر
 يافزار خار  کشور توسعه نرم

,گيرد صورت  
 از صنعتيرفع ن ار بااليسل بيپتانس

 ي ت فراوان توسعهيقابل
 ي در دو حوزه يافزار نرم

 و دانش ياقتصاد مقاومت
 بنيان

ن ياز ا تر مهموجود مسائل 
ل ندم حضور يبه دل ها حوزه
در  مذکور يها ع حوزهيوس

 صنعت

مذکور  يازهايبر طرف کردن ن
 يسميمکان وجود تم اول,يدر آ

 يآور جمع ٬جهت پردازش
 ها,افزار نرماز يت مورد ناطالنا
 ي توسعه يساز يبوم ابتدا
افزار و سپس ورود به بازار  نرم

 يجهان

مهندس 

 وب زادهيا
 توان ،حداظت ،تيديک

در داخل  ها حوزه يد در تماميتول
 ها ميل تحريبه دل

ل باال در داخل کشور يپتانس
د توسط يالبته اجرا با

انجام  خصوصي يها شرکت
 گردد

 در تطابق کامل از صنعتيرفع ن

ت ياز اهم يردارورخب
ل نبود نظم يبه دل ،فراوان

ن يدر ورود و خرو  ا
ها در شبکه برق  يانرژ

ار مهم يبحث حداظت بس
 خواهد بود

با  يافزار تناسب توسعه نرم
برق به  ي شبکه ي توسعه

حداظت  ي خصوص در حوزه
ژه و مبحث نوسانات يو

 شبکه

مهندس 

 طرفيب
 

 يورهابه کش افزار نرمفروش 
ل ندم يه به دليهمسا
 گانيهمسا يافتگي توسعه

 
 

نقب بودن به نسبت 
 شرفتهيپ يکشورها

جاد بازار و ياز صنعت برق، اين
در  ها شرکتدرآمد، رقابت با 
ابزار .يالملل نيبسطح منطقه و 
 ي توسعهقدرت بودن 

و  يور بهرهش ي، افزايافزار نرم

مطابقت کامل با مباحث 
و  ياد مقاومتاقتص
 ياز ابزارها .انيبن دانش

 و مهم يقطع

نقب بودن به نسبت 
 شرفتهيپ يکشورها

 از صنعت برقين
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 خبرگان
 ي توسعهت ياولو

 صنعت برق يها افزار نرم

د يدر مورد خر يريگ ميتصم

خارج از کشور  از افزار نرم

 د در داخليا تولي

 يل کشور برايپتانس

 يهاافزار نرم ي توسعه

 صنعت برق

در  افزار نرمد يهدف از تول

 داخل کشور

ت مباحث اقتصاد يموضوع

و اقتصاد  انيبن دانش

 ي توسعهبا  يمقاومت

 افزار نرم

 ي توسعهت ياهم

با توجه به  يافزار نرم

 يها يانرژمباحث 

 ياه شبکهو  ريپذ ديتجد

 هوشمند

 يط افزار نرم انداز چشم

 ندهيسال آ 10

 
 

 ها نهيهزکاهش 

مهندس 

 رپويعل
 ت توانيدي, کيبردار بهره

در  يافزار نرم يوجود ضعف جد
اتصال  ،كيناميکشور در حالت د
 ،ت توانيديکوتاه و ک

 ,يخارج يهاافزار نرماشکال 
ر ينظ ييها تيمحدود انمال

محدود کردن تعداد المان 
 ،باشد يم

 يخارج يهاافزار نرم ي هيتهدر 
د به حسن رفتار فروشنده در يبا

 نان داشتينده اطميآ

در  يار خوبيل بسيپتانس
کشور وجود دارد که البته 

از يرفع ن يد در راستايبا
 .گردد يده جهتصنعت برق 

 نتيام، از صنعت برقيرفع ن

انش به لحا  اقتصاد د افزار نرم
و  ريپذ هيتوجار يان بسيبن

 .سودآور است

 ،ها ميتحرل وجود يبه دل
ار يبس ياست اقتصاد مقاومتيس

از به يبوده و ن ريپذ هيتوج
در داخل  يافزار نرم ي توسعه

 .ميکشور دار

ت حوزه يبه نلت اهم
هوشمند، بحث  يها شبکه
 ها شبکهن يا يافزار نرمتوسعه 

برخوردار  يژه ايت ويز از اهمين
هوشمند  يها شبکهت و اس

 افزار نرموابسته به  داًيشد
 هستند

از صنعت يبا ن افزار نرمتناسب 
 ندهيده سال آ يبرق ط

ندس مه

 يراع

گاه يها در جا حوزه ي همه
 .خود مهم هستند

بادي  يافزار نرم ي توسعه
 روز کشور باشدنياز  متناسب با

ها توسعه  ميبا توجه به بحث تحر
 ها در حوزه ي همه در يافزار نرم

 کشور الزم است

ل باال به شرط وجود يپتانس
 بستر مناسب

با توجه به وضع موجود در 
ها اهداف  ميکشور و تحر

 يت باالترياز اولو يپدافند
 برخوردار است

  

بستر مناسب  يساز فراهم
 .يافزار نرم ي توسعه

ت توان، يدي، کولتاژ يداريپا
ن يت سمت تقاضا و آناليريمد

شبکه برق را بودن مطالعات 
 ميداشته باش دسترس
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 و اهداف کالن انداز چشم يينها ي هيانيب و يريگ جهينت -5-3

سمازگار بما    و بماال  طمينمان ا بليتو قا ياييپا يدارا، يرو بهره ،باال منيتو ا ايمني ي مؤلدهچهار از  يدر مراجع مختلف نلم

به نيز کالن شبکه برق کشور  يها گيري در جهت شود. مينام برده  نيشبکه برق آرما يك يها به ننوان شاخصه محيط زيست

تواند در بهبود  ميشبکه برق  ي، مطالعه و راهبرتحليل يهاافزار نرمتوسعه است. از آنجا که  يدهگرد يچهار نامل توجه جد ينا

ممورد   يستبا ينده ميسال آها در ده افزار نرمن يموثر واقع شود لذا توسعه ا ييايو پا يور بهره افزايش، امنيتارتقا  يها شاخص

، مطالعمه و  تحليل يهاافزار نرماگرچه در شبکه برق مورد توجه قرار دارد اما حوزه  يطيست محيمسائل ز د.گيره قرار يژتوجه و

 انمداز  چشمم سمت. بما توجمه بمه مطالمب گدتمه شمده در        ياثرگمذار ن  ن شاخصيدر ارتقا ا ميشبکه برق به صورت مستق يراهبر

است که بر همين اساس در بيانيه چشم انداز بمه   هميتحائز ا سيارب يور و بهره ييايت، پايه برق، توجه به امنشبک يهاافزار نرم

 اي شده است. اين نکات توجه ويژه

افزار با توجه به اتکا به دانش متخصصين اين حوزه، نيازمند افرادي متخصص هم از لحا  دانشي و هم از لحا   ي نرم حوزه

سمنجي بمه صمورت     افزاري در کشور بسيار ضروري است که در گمزارش پتانسميل   هاي غني نرم ه به ظرفيتتجربه است و توج

 پرداخته شده است.تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق نرم افزارهاي  مدصل به توانمندي متخصصين کشور در حوزه

با توجمه بمه وجمود نواممل      روين وزارت نراين کشور و مديمطالعات انجام شده و نظرات متخصص گر با توجه بهياز طرف د

 ي راهبرديهاافزار نرم توسعه ،مختلدي همچون نوامل امنيتي و پدافند غيرناملي و نياز به نرم افزارهايي سازگار با محيط کشور

ود ازهما بما توجمه بمه وجم     ين نيم ان ذکر است که ايرد. شايدر داخل کشور صورت پذ يافزار نرم يازهاين نيتأمبا هدف  يستيبا

شمتر  ير، توسعه شبکه هوشمند بمرق و ... روز بمه روز ب  يپذيدتجد يها يران، توسعه انرژير گسترش شبکه برق اينظ يموضونات

 يبا توجه به در حال توسعه بمودن کشمورها  ، در کشورشبکه برق  يافزار نرم ياساس يازهاينالوه بر ن يگرد يگردد. از سو يم

شمور  ک يبمرا  يتواند ارزش افزوده فراوان ميوجود دارد که  يا پر رونق منطقه يبه بازارها يابيدست يبرا ييل بااليپتانسمنطقه، 

فمراوان در حموزه    صمين بالقوه موجود در داخل کشور انم از وجود متخص شيدان يها رساختين امر با توجه زيداشته باشد که ا

 يت کارآمد و نلميريه مدين موضوع در سايتحقق ا. شدبا يم تيابيقابل دس يندهده سال آ طي، در افزار نرم ليدشبکه قدرت و تو

 را فراهم آورد. تيو اقتصاد مقاوم ينلم و فناور زمينهکالن کشور در  يها استيس محقق شدنتواند موجبات  يم
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و ، مطالعمه  تحليمل  يهما افزار نرم و اهداف کالن انداز چشم ،يالذکر، نظرات خبرگان و اسناد باالدست با توجه به مطالب فوق

 ل است:يبه شرح ذ يته راهبريشبکه برق کشور پس از بحث در کم يراهبر

 

 :شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل يتوسعه نرم افزارهاانداز  چشم

وري، امنيت و پايايي شبکه برق ايران در يك دوره ده ساله و با تاکيد بر مديريت دانش  هاي بهره در راستاي ارتقاء شاخص

اي اسمت پيشمتاز در    افزارهاي شبکه برق کشمور حموزه   فناوري نرم  در داخل کشور، حوزه يمغز افزارغني هاي  محور و ظرفيت

اي کمه جايگماه    اي به گونمه  ق کشور و داراي نقش فعال در بازارهاي پر رونق منطقهافزاري شبکه بر نيازهاي اساسي نرم نيتأم

 ي شبکه برق در منطقه تثبيت نمايد.افزارها جمهوري اسالمي ايران را به ننوان قطب توليد نرم

پيشتاز در "افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق همچون  انداز توسعه نرم هاي کليدي چشم با در نظر گرفتن نبارت

قطمب توليمد   "و  "اي داراي نقش فعال در بازارهماي پمر رونمق منطقمه    "، "ق کشورافزاري شبکه بر نيازهاي اساسي نرم نيتأم

و با در نظر گرفتن نظرات خبرگان حوزه نرم افزاري که در فصل قبمل بمه آن اشماره شمده      "ارهاي شبکه برق در منطقهافز نرم

افزارهاي بومي و صادرات به   افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق در دو زمينه توليد نرم است، اهداف کالن توسعه نرم

با توجه به نظرات خبرگان اين حوزه و افزارهاي بومي  برداري نرم توليد و بهرهکشورهاي منطقه متمرکز شده است. در خصوص 

هاي راهبردي شبکه برق که يا به داليل امنيتمي و پدافنمد    همچنين نظرات انضاي محترم کميته راهبري مقرر گرديد در حوزه

افزارهماي بمومي وجمود دارد، توليمد و      ي بمه نمرم  افزارهايي سازگار با محيط کشور، نياز مبرمم نياز به نرمغير نامل و يا به دليل 

افزارهاي تحليل، مطالعمه و راهبمري    نرمهاي راهبردي يکي از اهداف کالن توسعه  برداري از نرم افزارهاي بومي در حوزه بهره

ص شبکه برق باشد. در خصوص صادرات به کشورهاي منطقه نيز با اخذ نظرات خبرگان و انضاي محترم کميته راهبري مشخ

مبناي نمل قرار گيرد افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق  بلند مدت مدوني در حوزه نرم گرديد در صورتي که برنامه 

نخست در بمين کشمورهاي منطقمه در    و با توجه به بازار بسيار مناسبي که در کشورهاي منطقه وجود دارد؛ دستيابي به جايگاه 

المللي يکي ديگر از اهداف کالن قابل سنجش در افق چشم انداز گرديد. در  اي و بين رهاي منطقهافزار به بازازمينه صادرات نرم

 افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق بيان شده است: ادامه اهداف کالن توسعه نرم

 :شبکه برق ي، مطالعه و راهبرتحليل ياهداف کالن توسعه نرم افزارها
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 هاي راهبردي در حوزه ها آنبرداري از  و بهرهتوليد نرم افزارهاي بومي  -1

 المللي اي و بين افزار به بازارهاي منطقهدستيابي به جايگاه نخست در بين کشورهاي منطقه در زمينه صادرات نرم -2
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 يريگ جهينت

تحليمل،   در اين گزارش به ننوان يکي از گزارشات مرحله سوم پروژه تدوين سند راهبردي توسعه فنماوري نمرم افزارهماي   

افزارهاي تحت شمول سند مذکور، با استداده  راهبري و مطالعه در شبکه برق، به منظور ترسيم آينده روشن و مطلوب براي نرم

از مدهوم چشم انداز به ترسيم چشم انداز مطلوب و معقول پرداخته شد. لذا پس از ارائه مرور ادبيات تدوين چشم انداز و اهداف 

و نظرات خبرگان اين حوزه و در راستاي الزامات اسناد  شده فصل دوم تا چهارم با استداده از الگوي اخذکالن در فصل اول، در 

 راهبري در شبکه برقمطالعه و  نرم افزارهاي تحليل، و اهداف کالن و تدوين چشم انداز يبند جمعباالدستي براي اين سند، به 

 پرداخته شد.
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بورداري،   ي راهبوري، مطالعوات بهوره    به نه حووزه  برق مرزبندي پروژه مطالعه، تحلیل و راهبري شبکه در مرحله شناخت و

هاي توزيع، مطالعات كیفیوت تووان، مطالعوات پايوايي،      ي شبکه، مطالعات شبکه ريزي توسعه مطالعات حفاظت، مطالعات برنامه

. در اين گزارش به تشوري  كامول هور يوک از ايون      گرديدبندي  ريزي انرژي تقسیم مديريت دارايي و مطالعات برنامهمطالعات 

 شود.  افزاري مربوطه پرداخته مي هاي نرم ها و رويه حوزه

بوا  . گوردد  ي زماني مطالعات حوزه تشري  موي  در اين راستا براي هر حوزه ابتدا مشخصات و مرزبندي حوزه و همچنین بازه

ها )تعیوین   افزاري مورد نیاز در آن حوزه و توالي انجام اين رويه هاي نرم هاي هر حوزه مشخص، رويه ها و خروجي ورودي تعیین

گردد. در پايان در رابطه با تاثیر  ارائه مي  هاي مختلف( تعیین شده و روندنماي انجام حوزه نیاز و ارتباط بین رويه هاي پیش رويه

ي هور يوک از    ي برق بر آينده افزايش نفوذ منابع تجديدپذير، هوشمندسازي شبکه و تجديدساختار در شبکه سه موضوع كالنِ

افزارهواي مربوطوه مووثر     ي نرم نگري در توسعه تواند در بحث آينده گردد كه اين توضیحات مي ها توضیحاتي ارائه مي اين حوزه

 واقع شود. 

و نیواز و ارتباطوات    هواي پویش   ، رويوه اسوت  تعیین شوده  ي آنها ها و خروجي يافزاري ورود هاي نرم براي هر يک از رويه

 .ه استديگرد ها ارائه  مشخص شده و در پايان روندنماي اجراي هر يک از رويهوابستگي به ديگر رويه ها 
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 ي راهبري افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه
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 مقدمه

در مجاورت يکديگر نبوده و ممکن  مصرف اي است كه منابع تأمین توان و مراكز گونه هاي قدرت به ساختار طبیعي سیستم

تر شوده و ايون گسوتردگي     هاي قدرت بزرگ و بزرگ فاصله داشته باشند. همچنین با گذشت زمان شبکه باهمها  است كیلومتر

لحظوه پوايش شوده و تصومیمات     كند كه اطالعات كل شبکه در مراكز پايش و كنترل به صورت لحظوه بوه    عظیم ايجاب مي

سزايي دارد. كنترل،   حوزه راهبري نقش به اين امرهاي قدرت اتخاذ شود. در تحقق  مناسب جهت حفظ پايداري و امنیت شبکه

باشد. حوزه راهبري، شبکه را به صورت  برداري بهینه از شبکه تولید و انتقال به عهده اين حوزه مي حفظ ايمني، پايداري  و بهره

كند. ايون حووزه در    برداري بهینه اتخاذ مي هاي مناسب جهت حفظ تعادل تولید و مصرف و بهره ين كنترل نموده و سیاستآنال

بورداران سیسوتم مهیوا     پردازد و كنترل لحظه بوه لحظوه را بوراي بهوره     دوره زماني آنالين و زمان حقیقي به مطالعه شبکه مي

 توا  ينهاشود و بازه زمواني مطالعوات آن بررسوي شوده و      هاي آن تشري  مي رويهسازد. در اين فصل حوزه راهبري به همراه  مي

 دهد. هاي حوزه را نشان مي يي از حوزه ترسیم شده است كه ارتباط بین رويهروندنما

 مرزبندي حوزه  -1-1

ذكور شوده اسوت.     5-1هوا در بخوش    تشکیل شده است. لیسوت كامول ايون رويوه     افزاري ي نرم رويه 15حوزه راهبري از 

خطي  هاي تک روزرساني نقشه ها، كنترل فركانس، كنترل ولتاژ، تهیه آمار و اطالعات و گزارشات فني، به ريزي تولید واحد رنامهب

هوا پرداختوه    و ... ازجمله مسائلي است كه در ايون حووزه بوه آن    هاي نامناسب داده با  توأمهاي  گیري عملیاتي، شناسايي اندازه

كه به عنووان   هر آنچهشود.  ر به عنوان ورودي به حوزه وارد شده و خروجي مطلوب از آن اخذ ميشود. اطالعات شبکه و با مي

 زجملوه باشود. ا  ي موي بوردار  بهوره هواي   هزينوه  سواختن  نوه یبهشود جهت تأمین امنیت، كفايوت و   رويه در اين حوزه انجام مي

 .[1]لحظه به لحظه فركانس و ولتاژ، اشاره كرد  ها، كنترل توان به میزان تولید و رزرو بهینه واحد هاي حوزه مي خروجي

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -1-2

هاي حووزه بايود بوه صوورت      شود. تعدادي از رويه مطالعات حوزه راهبري عمدتا  به صورت آنالين و زمان حقیقي انجام مي

، پايش شبکه و حذف بار اتوماتیک  اشاره كرد. بوا توجوه   AGCتوان به كنترل  ها مي زمان حقیقي اجرا شوند كه ازجمله آن
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اي باشود كوه    گونوه  شوند، سرعت آنالیز و اجراي فرامین بايد به اجرا مي الذكر فوقهاي  ه در هريک از رويهبه نوع فرامیني ك

هاي شبکه مانند وضعیت باز و بسته  سیستم بتواند به كار خود ادامه دهد. فرضا  در پايش شبکه، كنترل لحظه به لحظه المان

  شود چراكه در غیر اين صورت ممکن است حووادث نواگواري را بوه    صورت زمان حقیقي اجرا هاي قدرت بايد به بودن كلید

هايي كه  شوند. رويه ها نیز در اين حوزه وجود دارند كه به صورت آنالين بررسي مي مراه داشته باشد. دسته ديگري از رويهه

، تخمین حالوت، آنوالیز رخوداد،    بیني بار، مديريت پايگاه داده اند از: پیش شوند عبارت در اين حوزه به صورت آنالين اجرا مي

اي و آنالیز پايوداري   ها، بازيابي، آنالیز اتصال كوتاه، آنالیز پايداري زاويه ساز، پخش بار، پخش بار بهینه، مشاركت واحد شبیه

 ولتاژ.

شوند  ميهاي زماني زمان حقیقي و آنالين مطالعه  هاي آن در دوره است كه رويه اي ، حوزه مطالعات راهبري حوزهدرمجموع

 .[3   -2]برداري جاي داد  ها را در دوره زماني يک ساعت قبل تا لحظه بهره توان آن كه مي

 هاي حوزه ورودي  -1-3

 از: عبارتندهايي كه در اين حوزه وجود دارند  هاي حوزه با توجه به رويه ورودي

 اطالعات توپولوژي شبکه؛ 

 ؛اطالعات الکتريکي خطوط و ترانسفورماتورها 

 هاي تولیدي؛ مشخصات واحد 

 هاي تولیدي؛ ضرايب تابع هزينه واحد 

 ورودي تقويم ساالنه؛ 

 اطالعات بار؛ 

 اطالعات آب و هوايي؛ 

 بیني شده از وضعیت آب و هوا؛ اطالعات پیش 

  اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سويAGC؛ 

 ي جغرافیايي شبکه مبتني بر  نقشهGIS؛ 
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 محل وقوع خطا يا اغتشاش؛ 

 هاي شبکه؛ ژ شینظرفیت خطوط، ولتا 

 شبکه؛ انداز خود راههاي  تعداد و محل واحد 

 آمد؛ ماتورها قبل و بعد از وقوع پیش میزان بارگذاري خطوط و ترانسفور 

 هاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛ میزان تولید واحد 

 الگوي مصرف بار؛ 

 رو؛ بیني از بار مصرفي براي ساعات پیش پیش 

 ها؛ از شینگیري شده  ولتاژ اندازه 

 شبکه؛ اي  فركانس نامي و لحظه 

  ها؛ ي بارساز مدلنحوه 

 حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛ 

 نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع آن؛ 

 هاي حالت؛ مقادير اولیه متغیر 

 هاي همسايه؛ توان مگاوات انتقالي هر خط ارتباطي مرتبط با سیستم 

  ي شده از شبکه؛ریگ اندازهاطالعات 

 هاي حوزه خروجي  -1-4

 هايي كه در اين حوزه وجود دارند، عبارتند از: هاي حوزه با توجه به رويه خروجي

 اي؛ هاي تحلیلي و آماري دوره تهیه گزارش 

 نگهداري تصاوير و اسناد مرتبط با تجهیزات؛ 

 ها؛ افزار ارائه واسط استاندارد براي ساير نرم 

 خطي؛ هاي تک نقشهروزرساني  نگهداري و به 
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 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛ 

 هاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط؛ توان 

 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛ 

 هاي تولیدي؛  تعیین سهم بهینه هريک از واحد 

 برداري از سیستم؛ محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهره 

 هاي بار؛ شناسايي و تصحی  داده 

 بار كوتاه مدت؛ بیني پیش 

 بیني بار؛ استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیش 

 هاي قدرت؛ هاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتور تعیین متغیر 

 هاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛ تعیین شین 

 هاي تولیدي؛ محاسبه ضرايب حساسیت خطوط و واحد 

 تعیین خطوط انتقال حساس؛ 

 وقوع پیشامد؛ بندي خطوط در صورت اولويت 

 ها؛ نحوه توزيع توان بین واحد 

 ها؛ تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحد 

 ها؛ برداري هريک از واحد اندازي و بهره تعیین هزينه راه 

 ها از شبکه؛ تعیین اولويت خروج بار 

 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ 

 هاي حالت شبکه؛ از متغیر مقادير تخمین زده شده 

 هاي حالت شبکه؛ گیري شده و تخمین زده شده از متغیر تفاضل بین مقادير اندازه 

 گیري شده از شبکه؛ صحت سنجي و تصحی  اطالعات اندازه 

 العمل در مقابل تغییرات فركانس و رساندن فركانس به مقدار نامي خود ؛ عکس 
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  ؛تهوسیپ هم بهكنترل توان تبادلي بین نواحي 

 هاي گذرا يا حالت ماناي عیب؛  جريان 

 هاي خط در هر شین؛ ولتاژ 

 هاي توالي صفر،مثبت و منفي و ماتريس امپدانس باس؛ ماتريس 

 هاي  منحنيP-V هاي موجود در شبکه؛ براي كلیه شین 

 هاي  منحنيQ-V در شبکه؛ موجودهاي  براي كلیه شین 

  حساسیت خوديشاخص Q-V؛ 

  متقابل حساسیت شاخصQ-V؛ 

 هاي پايداري سیستم؛ تحلیل مشخصه 

 كنترل هماهنگ ادوات كنترلي و سوئیچینگ بار و تولید؛ 

 حفاظت تطبیقي و افزايش قابلیت اطمینان؛ 

 آنالیز امنیت دينامیکي سیستم؛ 

 ؛ها در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت باس 

 ؛ ها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت شاخه 

 حوزه افزاري نرم هاي رويه؛شاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژضرايب م  -1-5

 ذكر شده است.( 1-1جدول )زه راهبري در افزاري حو هاي نرم رويه

 راهبري ي حوزه افزاري نرم هاي رويه (: 1-1) جدول

 رويه شماره رويه 

 پخش بار 1

 بار بهینه پخش 2

 بیني بار پیش 3

 بازيابي 4

 آنالیز رخداد 5
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 رويه شماره رويه 

 واحدهامشاركت  6

 حذف بار اتوماتیک 7

 تخمین حالت 8

 رويت پذيري 9

 تخمین پارامترهاي شبکه 10

 كنترل اتوماتیک تولید 11

 آنالیز اتصال كوتاه 12

 آنالیز پايداري ولتاژ 13

 آنالیز پايداري زاويه 14

 پايش شبکه 15

 پخش بار  -1-1-1

هواي الکتريکوي    هاي مشخص و معلوم به محاسبه كمیوت  ي باررويه پخش بار ابزاري است پايه كه در حالت ماندگار به ازا

هاي اكتیو و راكتیو تولیودي   هاي اكتیو و راكتیو جاري در خطوط انتقال و توان ها، توان ها شامل ولتاژ شین پردازد. اين كمیت مي

يک سیسوتم قودرت در حالوت    طور كلي حل  توان گفت كه محاسبه پخش بار به طور خالصه مي باشد. بنابراين به ها مي ژنراتور

 .[5 -1]هاي مبتني بر تکرار حل شود  ماندگار و متقارن است كه شامل معادالت غیرخطي بوده و بايد با روش

 

 توان به موارد زير اشاره كرد: شود كه مي هاي مختلفي انجام مي حل پخش بار به روش

  سايدل؛ –روش گوس 

  رافسون؛ –روش نیوتون 

 ؛1پخش بار مجزا 

 ؛2پخش بار مجزاي سريع 

 ؛1بخش بار مستقیم 

                                                 

1
 . Decoupled load flow 

2
 . Fast decoupled load flow 
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صورت آنالين و كمبود زمان، رويه پخش بوار   به اتیعملانجام  لیبه دلكه در حوزه راهبري آنچه كه اهمیت دارد اين است 

بايست حتما  همگرا شود در حالي در مطالعات آفالين امکان واگرا شدن مسئله وجوود   بايد از سرعت بااليي برخوردار باشد و مي

 دارد.

 هاي رويه ورودي -1-5-1-2

 اند از: هاي رويه پخش بار عبارت ورودي

 مرجع،  هاي شبکه شامل: نوع شین عات شیناطال( هاP-Q  وP-Vاندازه و زاويه فاز اولیه ولتاژ شین ،)  ي مرجوع هوا ،

هواي اكتیوو و راكتیوو تولیودي      ، حداقل و حوداكثر تووان  P-Qهاي  شین هاي اكتیو و راكتیو مصرفي تولیدي توان

-ي ولتاژ شینو توان اكتیو و اندازه شین هاي موازي به هر و توان راكتیو تزريق شده توسط خازن P-Qي ها شین

 ؛P-Vهاي 

   اطالعات خطوط شبکه شامل: امپدانس خطوط )مقاومت و راكتانس(، نصف سوسپتانس كل خط و نقطه تنظیم توپ

 ها؛ ترانسفورماتور

 هاي رويه خروجي -1-5-1-3

 اند از:  هاي رويه پخش بار عبارت خروجي

 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛ 

 و و راكتیو عبوري از هر خط؛هاي اكتی توان 

 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛ 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-1-4

هواي   بايست اطالعات اولیه به شبکه اعمال شود. بدين جهت الزم است كه سهم واحود  جهت انجام مطالعات پخش بار مي

ها مانند راكتانس و توپ   خطوط و ژنراتور يپارامترهاتولیدي، میزان بار مصرفي، آخرين وضعیت توپولوژيکي شبکه و همچنین 

گیري شده از شبکه همواره با خطا همراه اسوت بنوابراين الزم    ترانس و ... مشخص باشد. الزم به ذكر است كه اطالعات اندازه

                                                                                                                                                                 

1
 . Dc load flow 
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كوه  گیري شده ابتدا رويه تخمین حالت اجرا شود. بنابراين الزم اسوت   است كه جهت تعیین صحت و يا اصالح اطالعات اندازه

 پیش از رويه پخش بار اجرا شوند.زير هاي  رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 تخمین حالت 

 مشاركت واحدها 

 ي رويهروندنما -1-5-1-5

 كنید. مشاهده مي( 1-1شکل )ي رويه پخش بار را در روندنما

 

راب شخپ هيور

 نیش ،طوطخ تاعالطا لماش راب شخپ هیلوا تاعالطا
اه روتارنژ و اهروتامروفسنارت ،اه

اه نیش ژاتلو زاف هيواز و هزادنا

طوطخ زا يروبع ویتكار و ویتكا ياه ناوت

طوطخ رد هدش فلت ویتكار و ویتكا ياه ناوت

راب ينیب شیپ

هکبش شياپ

تلاح نیمخت

اهدحاو تكراشم

يبايزاب

دادخر زیلانآ

راب فذح

هاتوك لاصتا زیلانآ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ
 

 بار پخش هيرو يروندنما (: 1-1) شكل

 پخش بار بهينه  -1-5-2

هاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه      ف اساسي اين است كه توان تولیدي واحددر يک شبکه قدرت يکي از اهدا

هاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهنود كوه بوار خوود را بوا       ها مجازند كه توان برداري حداقل شود. به عبارتي ژنراتور بهره

پذير  هاي كنترل از پخش بار، تنظیم تمامي انواع متغیر گويند. هدف حداقل هزينه تأمین كنند. اين مسئله را پخش بار بهینه مي
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كه ضمن  نحوي باشد به هاي كنترلي مي هاي موازي و ديگر متغیر ها و القاگر ها، خازن ها، تپ ترانسفورماتور همچون ولتاژ ژنراتور

 .[6]ر توابع هدف برآورده شود ساييا تلفات حداقل شده يا برداري، هزينه تولید  اي از قیود فیزيکي و بهره برآوردن مجموعه

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي حل پخش بار بهینه مي ازجمله روش

 ريزي خطي برنامه 

 ريزي غیرخطي برنامه 

 ريزي درجه دو برنامه 

 حل به روش نیوتون رافسون 

به صورت آنالين و كمبود زمان، رويه پخش بار بهینه   مجددا  الزم به ذكر است كه در حوزه راهبري به دلیل انجام عملیات

در مطالعوات آفاليون    كوه  بايست حتما  همگرا شود، در حالي ز مشابه رويه پخش بار بايد از سرعت بااليي برخوردار باشد و مينی

 امکان واگرا شدن مسئله وجود دارد.

 هاي رويه ورودي -1-5-2-1

 باشد: هاي زير مي پخش بار بهینه شامل ورودي

 باشود كوه عبوارت اسوت از      هاي پخش بار موي  رودياطالعات مورد نیاز پخش بار؛ اين اطالعات مشابه اطالعات و

 ها. ها و ژنراتور اطالعات خطوط، شین

 هاي تولیدي معموال  به صورت يک تابع درجه دوم از توان تولیدي  هاي تولیدي؛ هزينه واحد ضرايب تابع هزينه واحد

 شوند.  آن واحد مدل مي

 هاي رويه خروجي -1-5-2-2

 د:باش هاي زير مي پخش بار بهینه شامل خروجي

 ها؛ تعیین اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین 

 اتورها؛تعیین تپ ترانسفورم 

 تعیین توان انتقالي خطوط؛ 

 تعیین توان تلف شده در خطوط؛ 
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 هاي تولیدي؛  تعیین سهم بهینه هريک از واحد 

 برداري از سیستم؛ محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهره 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-2-3

هايي كه پیش از رويه پخوش بوار    بايست مانند رويه پخش بار عمل نمود و همان رويه یز ميجهت انجام پخش بار بهینه ن

 شد، در اينجا نیز بايد اجرا شوند. بايست اجرا مي مي

 نیاز براي پخش بار بهینه عبارت است از: هاي پیش رويه 

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 تخمین حالت 

 مشاركت واحدها 

 ي رويهروندنما -1-5-2-4

 آورده شده است. (2-1شکل )ه پخش بار بهینه در ي رويروندنما

هنيهب راب شخپ هيور

 نیش ،طوطخ تاعالطا لماش راب شخپ هیلوا تاعالطا
اه روتارنژ و اهروتامروفسنارت ،اه

راب ينیب شیپ

هکبش شياپ

تلاح نیمخت

اهدحاو تكراشم

يدیلوت ياهدحاو هنيزه عبات بيارض

اه نیش ژاتلو زاف هيواز و هزادنا

طوطخ زا يروبع ویتكار و ویتكا ياه ناوت

طوطخ رد هدش فلت ویتكار و ویتكا ياه ناوت

دیلوت زا اهدحاو زا کيره هنیهب مهس

متسیس زا يرادرب هرهب تهج مزال هنيزه لقادح

هداد هاگياپ تيريدم

کیتاموتا راب فذح

هاتوك لاصتا زیلانآ

يبايزاب
 

 نهيبه بار پخش هيرو يروندنما (: 2-1) شكل

 بيني بار پيش  -1-5-3
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بینوي بوار نقطوه آغوازين      برداران بووده اسوت. در حقیقوت پویش     بیني مصرف انرژي الکتريکي همواره مورد توجه بهره پیش

  شود. محسوب مي هاي قدرت ريزي سیستم گیري و برنامه تصمیم

بینوي خووب از بوار     بار كوتاه مدت است. يک پیش اعتماد قابلبیني با دقت و  بیني بار ابزار مناسبي جهت پیش پیش افزار نرم

ها ، انرژي خريداري شده، مديريت تقاضاي سیستم، ارتقاء سیستم  توجهي بر روي توان تولیدي واحد شبکه، تأثیر مستقیم و قابل

توان بوه مووارد    ها مي بیني بار وجود دارد كه ازجمله آن هاي مختلفي براي پیش  بر اساس نرخ رشد بار دارد. روشريزي  و برنامه

 زير اشاره كرد: 

 روش مصرف نهايي؛ 

 هاي زماني؛ روش 

 روش كاربري اراضي؛ 

 هاي عصبي مصنوعي؛ هاي نوين مانند روش شبکه روش 

 هاي رويه ورودي -1-5-3-1

 :[8-7]اند از   عبارتبیني بار  هاي رويه پیش ورودي

 طور جداگانه وارد كند. اطالعاتي كه  بايست تقويم هر سال را به هاي موردنظر كاربر مي ورودي تقويم ساالنه؛ براي سال

اند از: شماره سال، ماه، شماره روز در هر ماه، شماره روز در هر هفته و كد هر  شود عبارت ميتقويم ساالنه گنجانده 

 در نظرتوان به ازاي هريک از موارد زير يک كد  كند. براي مثال مي روز. كد هر روز، نوع آن روز را مشخص مي

 گرفت.

 هاي عادي؛ روز 

 هاي تعطیل رسمي؛ روز 

 هاي جشن ملي؛ روز 

 مذهبي؛هاي جشن  روز 

 هاي عزاي ملي؛ روز 

 هاي عزاي مذهبي؛ روز 
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 توانود بوه صوورت     باشد. ايون ورودي موي   بیني بار، اطالعات ساعتي بار مي هاي رويه پیش اطالعات بار؛ از ديگر ورودي

ر عدد متناظ 24ساالنه به رويه اعمال شود. با توجه به اطالعات ورودي تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه 

 شود.  ساعت  گنجانده مي 24با اطالعات بار 

 هاي آب و هوايي )از  بیني بار، اطالعات ساعتي پارامتر اطالعات آب و هوايي؛ يکي ديگر از اطالعات ورودي رويه پیش

باشد. اطالعات دمايي نیز ماننود اطالعوات بوار بوا      قبیل دما، رطوبت و ...( نمايندگان آب و هوايي شبکه موردنظر مي

سواعت گنجانوده    24عدد متناظر با اطالعات آب و هوايي  24جه به تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه تو

 شود.  مي

 بیني بار براي روز آينده را داشته باشیم و براي مثال مسوابقه فوتبوالي در    كه قصد پیش ورود اطالعات دستي؛ درصورتي

بیني بار را اصالح كنیم. همچنین  بار را به صورت دستي جابجا كرده و پیشتوان پیک  روز آينده وجود داشته باشد مي

 تواند شامل به روز رساني وضعیت آب و هوايي و يا فرامین اجرايي باشد.   اين اطالعات مي

  اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سويAGC؛ 

 بینوي بوار بوراي آن را داريوم، الزم      صد پیشبیني شده از وضعیت آب و هوا؛ براي دوره كوتاه مدت كه ق اطالعات پیش

 هاي آب و هوايي )دما، رطوبت و ...( آن دوره داشته باشیم. اي از پارامتر بیني است كه پیش

 هاي رويه  خروجي -1-5-3-2

 : [7]اند از  بیني بار عبارت هاي رويه پیش خروجي

 هواي   طور كامول بررسوي شوده و داده    سال بههاي بار يک  هاي بار؛ در بررسي ساالنه، داده شناسايي و تصحی  داده

 گردد.  ها پیشنهاد مي ي آننيگزيجانامناسب جهت 

 هواي مشوابه    زبیني بار مانند يافتن رو هاي پیش تواند با هركدام از روش بیني مي بیني بار كوتاه مدت؛ اين پیش پیش

 . باشد ميساعت روز موردنظر  24بیني بار در  پیش انجام شود كه خروجي آن

 بايسوت   بینوي بوار موي    هاي رويه پیش مشابه؛ يکي از قابلیت  بیني شده و مقايسه آن با روز نمايش گرافیکي بار پیش

 هاي گذشته باشد. بیني شده در دوره زماني موردنظر و مقايسه آن با دوره مشابه در سال نمايش گرافیکي بار پیش
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 بیني بار كوتاه مدت و سپري كردن دوره مووردنظر   پیش بیني بار؛ پس از استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیش

بینوي بوار را نشوان     شود كه میزان خطاي پیش اي میان بار واقعي شبکه و تخمین صورت گرفته انجام مي مقايسه

 دهد.  مي

 نياز هاي پيش رويه -1-5-3-3

 نیاز ندارد. اين رويه پیش

 ي رويهروندنما -1-5-3-4

 شده است. ذكر ( 3-1شکل )بیني بار در  ي رويه پیشروندنما

راب ينيب شيپ هيور

هنالاس ميوقت تاعالطا  

هکبش راب تاعالطا

 يياوه و بآ تاعالطا

يتسد تاعالطا

 AGC يقیقح نامز تاعالطا

راب ياه هداد  یحصت و يياسانش

 راب ينیب شیپ

 اب نآ هسياقم و هدش ينیب شیپ راب يکیفارگ شيامن
هباشم ياه زور

هدش ينیب شیپ راب يعمجت عيزوت رادومن جارختسا 

يبايزاب

اه دحاو تكراشم

کیتاموتا راب فذح

تلاح نیمخت
 

 بار ينيب شيپ هيرو يروندنما (: 3-1) شكل

 بازيابي  -1-5-4

هاي به هم پیوسته قدرت به داليل مختلفي به شدت در معرض اغتشاشات و خطا قرار دارند. بروز خطا ممکن است  سیستم

هاي جزئوي و يوا كلوي ظواهر      يهاي حفاظتي به شکل قطع با عمل كردن سیستم تيدرنهاي و بردار بهرهبه صورت نقض قیود 

بورداري عوادي بوه كوار      منظور بازگرداندن مجدد سیستم به حالت بهره هاي مشخصي به شود. بنابراين ضروري است استراتژي

گويند. هدف اساسي رويه بازيابي، تأمین حداكثر بار قطع شوده در كمتورين    گرفته شود. به اين فرآيند بازيابي سیستم قدرت مي
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ها، بازيابي  اندازي واحد برداري است. فرآيند بازيابي داراي سه مرحله اساسي راه در نظر گرفتن قیود مختلف بهره زمان ممکن با

 .[8]سیستم و بازيابي بار است 

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي پركاربرد بازيابي مي ازجمله روش

 1اي روش جزيره بازيابي به 

 2بازيابي به روش ستون فقرات 

 هاي رويه ورودي -1-5-4-1

 اند از: هاي رويه بازيابي عبارت ورودي

 اطالعاتAGC   هاي شبکه و ژنراتورهاي داراي كنترل فركانس فعال شبکه؛ 

  اطالعاتramp rate واحدهاي تولیدي؛ 

 توپولوژي شبکه؛ 

 ي جغرافیايي شبکه مبتني بر  نقشهGIS؛ 

 يا اغتشاش؛ محل وقوع خطا 

 هاي شبکه؛ ظرفیت خطوط، ولتاژ شین 

 شبکه؛ انداز خود راههاي  تعداد و محل واحد 

 )... سناريوهاي بازيابي هم الزم است)مالحظات فني، اجتماعي، امنیتي و 

 هاي رويه خروجي -1-5-4-2

 اند از: هاي رويه بازيابي عبارت خروجي

 ت؛هاي قدر هاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتور تعیین متغیر 

                                                 

1
 . Islanding 

2
 . Backbone 
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ها را به سط   ها، ولتاژ شین شود با تعیین بهینه تپ ترانس ها سعي مي با استفاده از متغیر كنترلي تپ ترانسفورماتور

 مطلوب بازگردانده و حداكثر بار را بازيابي كرد. 

 هاي تولیدي؛ ريزي مجدد واحد برنامه 

 ها؛ قطع بعضي از بار 

تووان بوا قطوع بخشوي از      ها به سط  مطلوب باز نگردد مي رانسكه ولتاژ پس از بازيابي از طريق تپ ت درصورتي

 بارهاي مصرفي، اين مشکل را برطرف نمود.

 هاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛ تعیین شین 

تووان شوبکه را بازيوابي نموود و      كردن آن، موي  برقراربه عبارتي در اين مرحله با تشخیص ستون اصلي شبکه و 

 وارد مدار كرد. گام به گامرا  هاي شبکه ها و بار واحد

 ها با يکديگر و يکپارچه كردن شبکه؛ بندي شبکه به دو يا چند جزيره مجزا و سنکرون نمودن جزيره تقسیم 

هواي   شود، اما بايد توجه نمود كه در اين شیوه به واحود  ها به صورت موازي انجام مي در اين مرحله بازيابي جزيره

 ت.زيادي نیاز اس انداز خود راه

 نياز هاي پيش رويه -1-5-4-3

و سوپس   شده ييشناساشود، الزم است ابتدا عیب  رود به عبارتي وقتي دچار فروپاشي مي يک شبکه از دست مي كه يهنگام

نیواز   هاي پیش عنوان رويه هاي زير به الزم است كه رويه جهت نيبداندازي مجدد شبکه انجام شود.  تمام اقدامات الزم براي راه

 بکه استفاده شود:براي بازيابي ش

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 پخش بار 

 بار بهینه پخش 

 مشاركت واحدها 

 ي رويهروندنما -1-5-4-4
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 ذكر شده است. ( 4-1شکل ) ي رويه بازيابي درروندنما

يبايزاب هيور

هکبش يژولوپوت

هکبش ياه نیش نیب هلصاف

 شاشتغا اي اطخ عوقو لحم

هکبش ياه نیش ژاتلو ،طوطخ تیفرظ

هکبش زادنا هار دوخ ياهدحاو لحم و دادعت

راب ينیبشیپ

 يلرتنك ياهریغتم نییعت

يدیلوت ياهدحاو ددجم يزير همانرب

اهراب زا يضعب عطق

 هکبش يلصا يدنبرکیپ و ساسح ياه نیش نییعت
 تردق

هکبش شياپ

راب شخپ

هنیهب راب شخپ

اهدحاو تكراشم
 

 يابيباز هيرو يروندنما (: 4-1) شكل

 آناليز رخداد  -1-5-5

برداري كار بسیار مشکلي است.  ه ي و هم در حوزه بهرريز ارزيابي درجه امنیت يک شبکه قدرت هم در حوزه برنامه

توان تحت عنوان امنیوت در مقابول    هاي قدرت را مي گرفتن مالحظات دينامیکي، امنیت در سیستم در نظربدون 

توان بوه مووارد زيور     هاي رايج آنالیز رخداد مي يا به عبارتي آنالیز رخداد تعريف كرد. ازجمله معیار مدهاآ شیپوقوع 

 ره كرد:اشا

    خروج تنها يک المان از شبکه )ژنراتور، خط انتقال، ترانسفورماتور و ...( كه تحت عنووان شواخصN-1 

 شود. شناخته مي

  خروج همزمان خطوط دو مداره 

  ژنراتور در يک ناحیه از شبکه و هرگونه خط ارتباطي كه آن ناحیه را  نيتر بزرگدر شرايط خاص، خروج

 ند.ك به مابقي شبکه متصل مي

برداري از سیستم به صورت ايمن انجام شود. سؤال اساسوي در آنوالیز    آورد تا بهره ها اين امکان را فراهم مي بررسي پیشامد

ها بررسي شوند  اي كه تمام رخداد گونه ها را به چه نحوي تحلیل كنیم به يک شبکه قدرت اين است كه هريک از پیشامد  رخداد

زمواني   ازنظرقدر  كنند آن ها در سیستم ايجاد مي جام اين كار صرف شود. مشکالتي كه پیشامدو همچنین حداقل زمان براي ان
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بردار سرعت الزم براي حل مشکل احتمالي را ندارد. بنابراين بررسي آنالیز رخداد امري ضوروري بوه    كوتاه است كه در آن بهره

 .[9]رود  شمار مي

 مورد زير اشاره كرد: 2توان به  هاي آنالیز رخداد مي ازجمله روش

  بهینهآنالیز رخداد با استفاده از پخش بار 

 آنالیز رخداد با استفاده از روش حساسیت شبکه 

 كند. بوه  اهمیت پیدا مي مورداستفادهكند، سرعت حل در مورد مدل  آنالين كنترل مي صورت بهحوزه راهبري شبکه را  ازآنجاكه

برداري از وضعیت فعلي مطمئن است يا نوه  . يوک راه جهوت تسوريع در حول برناموه        عبارتي اپراتور شبکه بايد بداند كه بهره

هاي قدرت است. در اين مدل با استفاده از پخش بار مسوتقیم دقوت    ها استفاده از يک مدل تقريبي در سیستم آمد بررسي پیش

 كند.  طور مطلوبي افزايش پیدا مي باشد ولي سرعت به و مقدار ولتاژ مد نظر نميگردد  هاي حقیقي ارائه مي كافي در توان

 هاي رويه ورودي -1-5-5-1

 اند از: هاي رويه آنالیز رخداد عبارت ورودي

 هاي تولیدي؛ ها و تعداد واحد ماتور اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط، ترانسفور 

  ؛و پخش بار بهینه پخش بار ازیموردناطالعات 

 ؛خروج ادوات و نرخ آنها احتمال 

 آمد؛ ماتورها قبل و بعد از وقوع پیش میزان بارگذاري خطوط و ترانسفور 

 هاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛ میزان تولید واحد 

 هاي رويه خروجي -1-5-5-2

 عبارت است از: با استفاده از تحلیل حساسیت هاي رويه آنالیز رخداد   خروجي

 هواي   قبل و بعد از وقوع رخداد؛ با اين نمايش تصوير خوبي از تغییرات ولتاژ در شوین  نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ

 آيد. مختلف شبکه بدست مي

 جابجوايي در تولیود و ضورايب     بيضراهاي تولیدي؛ اين ضرايب با عنوان  محاسبه ضرايب حساسیت خطوط و واحد

نسبت به تغییر  رات توان انتقالي از خطوط شوند. ضرايب جابجايي در تولید حساسی توزيع وقفه خطوط شناخته مي
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هوا رخ ندهود. ضورايب     اي كه تغییري در توان تولیدي ساير شوین  گونه به ،دهد در تولید يک شین خاص نشان مي

نسبت به تغییور در تووان انتقوالي از خوط ديگور نشوان        راتوزيع وقفه خطوط نیز حساسیت توان انتقالي از خطوط 

 آيند.  سازي وقفه بدست مي تفاده از رابطه پخش بار مستقیم و مدلدهد. اين ضرايب با اس مي

         تعیین خطوط انتقال حساس؛ خطوط حساس خطوطي هستند كه با اعموال وقفوه در يوک خوط انتقوال و يوا واحود

 شود.  ها از محدوده مجاز خارج مي تولیدي، ولتاژ و يا توان انتقالي از آن

 كنود و   بندي خطوط را برحسب درجه حساسیت مرتب موي  ؛ اين اولويتبندي خطوط در صورت وقوع پیشامد اولويت

 كند. خطوط با بیشترين و كمترين حساسیت را براي ما مشخص مي

 هاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه عبارت است از:   خروجي

 )... فاكتورهاي قابلیت اطمینان سیستم )انرژي از دست رفته و 

  خروجاي هر از به تولید واحدهاي نیروگاهيبرنامه تغییر 

 نياز پيش هاي رويه  -1-5-5-3

آوري كرد. سپس فرضا  به ازاي خروج هر خط  بايست اطالعات الزمه را از پايگاه داده جمع جهت انجام رويه آنالیز رخداد مي

 ها و جريان خطوط آگاه شد.  هاي رخ داده در ولتاژ شین و انجام يک رويه پخش بار از تخطي

 نیاز براي آنالیز رخداد عبارت است از: هاي پیش هروي

 بار پخش 

 پخش بار بهینه 

 ي رويهروندنما -1-5-5-4

 آورده شده است. (5-1شکل ) ي رويه آنالیز رخداد درروندنما
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دادخر زيلانآ هيور

 اهروتامروفسنارت ،طوطخ دادعت لماش هکبش يلك تاعالطا
يدیلوت ياهدحاو دادعت و

راب شخپ زاین دروم تاعالطا

 اهروتامروفسنارت و طوطخ يراذگراب نازیم

يدیلوت ياهدحاو دیلوت نازیم

راب شخپ

دادخر زا دعب و لبق ژاتلو لیفورپ يکیفارگ شيامن

يدیلوت ياهدحاو و طوطخ تیساسح بيارض نییعت

ساسح لاقتنا طوطخ نییعت

دمآ شیپ عوقو تروص رد طوطخ يدنب تيولوا

 

 رخداد زيآنال يروندنما (: 5-1) شكل

 ها  مشاركت واحد  -1-5-6

هواي قودرت دارد. مسوئله مشواركت      برداري اقتصادي از سیستم ها در مدار نقش مهمي در بهره مسئله نحوه مشاركت واحد

بورداري و روشون و خواموش كوردن      هواي بهوره   ها است كه در آن بايود هزينوه   ها دربرگیرنده برنامه روزانه كاري نیروگاه واحد

ها بايود   شاركت واحدكه مجموعه قیود حاكم بر مسئله رعايت شود. ازجمله قیودي كه در مسئله م ها كمینه شود، درحالي نیروگاه

 :[10]توان به موارد زير اشاره كرد  در نظر گرفت مي

 محدوديت حداقل زمان روشن و خاموش كردن واحد 

 محدوديت تعادل بار 

 ها احدمحدوديت حداكثر توان تولیدي و 

 محدوديت ذخیره چرخان 

 هاي رويه ورودي -1-5-6-1

 اند از:  ها عبارت هاي رويه مشاركت واحد ورودي

 توان به موارد زير اشاره  باشد كه ازجمله آن مي هاي تولیدي؛ اين مشخصات شامل موارد بسیاري مي مشخصات واحد

 كرد: 

 هريک از واحدها  ها شامل حداقل و حداكثر توان تولیدي  محدوديت توان تولیدي واحد 

  ها ضرايب تابع هزينه هريک از واحد 
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 1ها حداقل زمان مجاز فعالیت هريک از واحد  

 2ها حداقل زمان مجاز خاموش بودن واحد  

 اندازي گرم و سرد راه  هزينه 

 ها حداقل ذخیره رزرو چرخان واحد 

 ؛موردمطالعهزماني  هاي الگوي مصرف بار شامل حداكثر میزان بار موجود در شبکه در هريک از دوره 

 رو؛  بیني از بار مصرفي براي ساعات پیش پیش 

 ي انتقال به منظور انجام مشاركت واحدها با در نظر گرفتن شبکه اطالعات شبکه 

 هاي رويه خروجي -1-5-6-2

 اند از: ها عبارت هاي رويه مشاركت واحد خروجي

 ها؛ نحوه توزيع توان بین واحد 

 ها؛ دتعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واح 

 ها؛ برداري هريک از واحد اندازي و بهره تعیین هزينه راه 

 لودينگ خطوط و ترانسفورماتورها 

 اي تعیین شوند كه هم مسئله از نقطه نظر اقتصادي توجیه داشته باشد و هم ايمن باشد.  گونه هاي فوق بايد به خروجي

 نياز هاي پيش رويه -1-5-6-3

است كه تخمیني از میزان مصرف داشته باشیم. همچنوین آخورين وضوعیت    ها، الزم  سازي رويه مشاركت واحد جهت پیاده

ها در تعمیرات هسوتند و   بروز رساني شده از اطالعات توپولوژيکي شبکه شامل اينکه فرضا  كدام واحدها در مدار هستند و كدام

ها داشته باشیم  بار بین واحدهمچنین وضعیت باز و بسته بودن خطوط اهمیت دارد. همچنین از جهت آنکه يک توزيع اقتصادي 

 نیاز براي اين رويه تعريف شود.  پیش عنوان بهالزم است كه رويه پخش بار بهینه نیز 

                                                 

1
 . Minimum Up Time 

2
 . Minimum Down Time 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
24 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 ها عبارت است از: نیاز براي مشاركت واحد هاي پیش رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 بار بهینه پخش 

 ي رويهروندنما -1-5-6-4

 شده است. آورده (6-1شکل)در ها  ي رويه مشاركت واحدروندنما

اهدحاو تكراشم هيور

يدیلوت ياهدحاو تاصخشم

راب فرصم يوگلا

ور شیپ يفرصم راب زا ينیب شیپ

اهدحاو نیب ناوت عيزوت هوحن

 اهدحاو زا کيره ناخرچ هریخذ نازیم نییعت

اهدحاو زا يرادرب هرهب و يزادنا هار هنيزه نییعت

راب ينیب شیپ

هکبش شياپ

راب شخپ

هنیهب راب شخپ

يبايزاب
 

 ها واحد مشاركت هيرو يروندنما (: 6-1) شكل

 حذف بار اتوماتيک  -1-5-7

شبکه قدرت يک شبکه سنکرون پیوسته بوده كه در آن تعادل بین تولید و مصورف در كول شوبکه در هور لحظوه برقورار       

توري از شبکه خارج شود و رزرو چرخان نیوز  كه ژنرا نمايد. درصورتي باشد. بنابراين فركانس در محدوده مجاز خود عمل مي مي

هاي ديگر را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه شبکه با يوک خاموشوي سراسوري     به میزان كافي نباشد، ژنراتور

 حوذف بوار   درواقوع يي صوورت گیورد.   بار زداهمراه شود. براي جلوگیري از اين اتفاق الزم است پیش از رسیدن به اين مرحله 

 توان به موارد زير اشاره كرد:  يي ميبار زداهاي  . ازجمله روش[11]باشد  آخرين اقدام جهت جلوگیري از فروپاشي شبکه مي

 كنترلر مركزي 

  فركانسي 

  ولتاژي 
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سازي است كه زموان   هاي بهینه زدايي از شبکه قدرت با استفاده از تکنیک بیني بار توماتیک نیز نوعي روش پیشحذف بار ا

كنود كوه در    است. حذف بار اتوماتیک حداقل تواني حقیقي كه بايد بار زدايي شود را تعیین موي  افتهي بهبودالعمل در آن  عکس

ها، میزان  كجا واقع شده و از چه نوعي است، میزان توان تولیدي واقعي واحدطول بار زدايي عواملي ازجمله اينکه اغتشاش در 

توپولوژي شوبکه، نحووه توزيوع بوار و     میزان قابلیت واحدهاي سريع در بازيابي توان )عملکرد گاورنر(، هاي تولیدي،  رزرو واحد

ر گرفتن قیود فوق بهترين تركیوب بوار بوراي    گیرد. سپس حذف بار اتوماتیک با درنظ ها را در نظر مي اولويت از دست رفتن بار

شوود.   میلي ثانیه پس از وقوع اغتشاش انجوام موي    تر از چند كند. تمام اين مراحل در كسري كم فرايند بار زدايي را انتخاب مي

 :[12-11]توان به موارد زير اشاره كرد  ازجمله مزاياي حذف بار اتوماتیک مي

 هاي مصرفي حفظ بهینه بار 

  يرضروریغي ها ييدا ز بارحذف 

  ازیموردنكاهش میزان رزرو چرخان 

  كه تنش مکانیکي سیستم حداقل شود. اي گونه بار به نانیاطم قابلسیستم حفظ 

 پاسخ سريع نسبت به اغتشاشات الکتريکي و مکانیکي 

 هاي محاسباتي مقاوم گیري از روش بهره 

 هاي رويه ورودي -1-5-7-1

 اند از:  هاي رويه بار زدايي عبارت ورودي

 ها؛ گیري شده از شین ولتاژ اندازه 

 شبکه؛ اي  فركانس نامي و لحظه 

 هاي شبکه با ولتاژ و فركانس كه در بار زدايي  ها؛ به عبارتي اكتیو يا راكتیو بودن بار و ارتباط بار سازي بار نحوه مدل

 كند. اهمیت پیدا مي

 تولیدي ازجمله ثابت اينرسي؛ چراكه تغییرات فركانس سیستم ناشي از عدم تعوادل  هاي  هاي واحد مشخصات ژنراتور

 آيد. بدست مي ها تولید و مصرف برحسب معادالت نوسان براي ژنراتور
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   حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛ بار زدايي، بر اساس اينکه چه میزان فركانس يا ولتاژ شوبکه

شود. پس الزم است استانداردي براي تعیین حدود حداكثر و حداقل ولتواژ   است انجام مي كاهش يا افزايش داشته

و فركانس تعیین شود. اين استاندارد در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در كشور انگلسوتان بوار   

 .[11]شود  هرتز انجام مي 8/47و  8/48تر از  هاي كم زدايي در دو مرحله در فركانس

 تواند منجر به خروج خط و يا واحد از مدار شود. نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع پیشامد كه مي 

 اطالعات گاورنر واحدهاي سريع كه داراي قابلیت كنترل فركانس هستند. 

 توسط رله باشد. به عنوان مثال در بعضي شبکه ها كه اين امر  اين رويه مي هاي نحوه ي قطع بار نیز يکي از ورودي

 گیرد، مکان و تنظیمات آنها براي رويه حذف بار فركانسي مهم خواهند بود. انجام مي Under frequencyهاي 

 هاي رويه خروجي -1-5-7-2

 خروجي رويه حذف بار اتوماتیک عبارت است از:

 هوا تحوت    خي از باردر فرآيند بار زدايي اهمیت دارد. چراكه بر ها باري بند تياولوها از شبکه؛  تعیین اولويت خروج بار

هاي راهنموايي و   ها، چراغ توان به مراكز درماني، بیمارستان شوند. ازجمله اين موارد مي برق يبهیچ شرايطي نبايد 

هوا   ها در اولويت آخر نسبت به ساير بوار  ها اشاره كرد. به همین دلیل اين بار رانندگي و مراكز انتظامي مانند زندان

 قرار دارند.

  میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ میزان باري اكتیو و راكتیوي كه بايود از  تعیین مکان و

هاي مربوطه ارسوال   هر شین قطع شود بر اساس معادالت نوسان و ... محاسبه شده و فرامین الزم جهت قطع بار

ها مجدد در طي چند مرحله بوه   ارگردد. بدين ترتیب پس از بهبود افت فركانس و بازگشت آن به مقدار مجاز ب مي

 شوند. سیستم وصل مي

 هواي   هاي مجهز بوه رلوه   خروجي برنامه متناسب با نحوه اجازه قطع بار در شبکه: به عنوان مثال در شبکهUnder 

frequency  هايي كه امکوان قطوع    ها خواهد بود و در شبکه خروجي اين رويه تعیین تنظیمات اين رله ،و ولتاژي

 .ها خواهد بود سپاچینگ فراهم شده خروجي برنامه میزان قطع بار و اولويت فعال كردن رلهبار از دي

 نياز هاي پيش رويه -1-5-7-3
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كدام در جهت رفوع دائموي    كه هیچ هاي بهبود عیب بررسي شود و درصورتي براي انجام حذف بار الزم است كه تمام روش

هاي آنالیز پايداري ولتاژ، فركوانس و   الزم است كه رويه جهت نيبدود. ي شساز ادهیپنبودند، آنگاه رويه حذف بار  رگذاریتأثعیب 

آورد،  بوه دسوت  بیني كوتاه مدت بار تخمین مناسبي از رشد يوا كواهش مصورف     شوند و همچنین با پیش اجرا تر اي پیش زاويه

داري بکشواند. بودين ترتیوب    چراكه اگر عیب برطرف نشود و بار مدام در حال افزايش باشد ممکن است شبکه را تا مورز ناپايو  

بايست پیش از حذف بار اجرا شووند توا از وقووع     هايي است كه يا مي نیاز براي حذف بار اتوماتیک از جنس رويه هاي پیش رويه

هوا   شوند. اين رويه اي شبکه استفاده مي هايي است كه جهت پايش و مديريت لحظه آورد و يا رويه به عملحذف بار جلوگیري 

 از:عبارت است 

 كنترل اتوماتیک تولید 

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 پخش بار 

 آنالیز اتصال كوتاه 

 اي آنالیز پايداري زاويه 

 آنالیز پايداري ولتاژ 

 ي رويهروندنما -1-5-7-4

 آورده شده است. (7-1شکل )ي رويه حذف بار اتوماتیک در روندنما

کيتاموتا راب فذح هيور

هکبش يا هظحل و يمان سناكرفهکبش زا اهراب جورخ تيولوا نییعت

اهراب يزاس لدم هوحن

يدیلوت ياهدحاو ياهروتارنژ تاصخشم

هکبش زاجم سناكرف و ژاتلو يرثكادح و لقادح دودح

شاشتغا عوقو لحم و شاشتغا عون

 اي سناكرف حالصا يارب هك يراب نازیم و لحم نییعت -
 .دوش عطق دياب ژاتلو

دیلوت کیتاموتا لرتنك

هکبش شياپ

راب ينیبشیپ

راب شخپ

هاتوك لاصتا زیلانآ

يا هيواز يرادياپ زیلانآ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ 
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 کياتومات بار حذف هيرو يروندنما (: 7-1) شكل

 ين حالت تخم  -1-5-8

گیوري از آن سیسوتم    عمل تخصیص مقدار به متغیر حالت نامعلوم سیستم بر طبق معیاري بخصوص كه با استفاده از اندازه

باشند. با مقايسوه   هاي سیستم مي هاي حالت همان مقادير اندازه و زاويه فاز شین متغیر. نامند  شود را تخمین حالت مي انجام مي

توان اپراتور سیستم را از بروز مشکلي در سیستم با خبور سواخت. اموا تجهیوزات      ا مقادير حدي آن ميگیري شده ب مقادير اندازه

خطا كشوف نشوده و تنهوا باعوث بودي در      است گیري همواره با خطا همراه است. حال چنانچه خطا كوچک باشد ممکن  اندازه

هوا   گیوري  معکوس وصل شده باشد در اينصورت اندازه ها فاحش باشند مثال  تجهیز خطا چنانچهتفسیر نتايج بدست آمده شود و 

 .[13]رود  هاي قدرت بکار مي شود. به اين داليل است كه رويه تخمین حالت در سیستم مي دهيفا يب

 

 اند از: دهد، عبارت گر حالت انجام مي ازجمله كارهايي كه يک تخمین 

 ها؛ هاي كوچک و اصالح آن شناسايي خطا 

  ها؛ ي آنآشکارسازو شناسايي خطاهاي فاحش 

  ؛اند رفته ازدستتخمین اطالعاتي كه به دلیل قطع خطوط ارتباطي 

 هاي رويه ورودي -1-5-8-1

 اند از: هاي تخمین حالت عبارت ورودي

 هوا و جريوان    ها، توان عبوري از خطوط، تووان تزريقوي بوه شوین     گیري شده از شبکه شامل ولتاژ شین مقادير اندازه

 عبوري از خطوط.

  شامل توپولوژي شبکه، امپدانس و سوسپتانس خطوط و... ؛ چراكه در رويه تخمین حالت بايد توابعي اطالعات شبکه

 گیري شده است را نیز محاسبه كنیم. كه اندازه هر آنچهاز متغیرهاي شبکه تشکیل دهیم و مقادير واقعي متناظر با 

 ها شوبکه   كه در ابتداي كار تخمین از متغیر هاي حالت؛ براي انجام رويه تخمین حالت الزم است مقادير اولیه متغیر

 شود. ها صفر در نظر گرفته مي ها يک و مقادير زاويه فازور شین زده شود، كه معموال  مقادير اندازه ولتاژ شین
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 هاي رويه خروجي -1-5-8-2

 اند از:  هاي تخمین حالت عبارت خروجي

 ها و زاويه فازوري  بکه عموما  مقادير ولتاژ شینهاي حالت ش هاي حالت شبکه؛ متغیر مقادير تخمین زده شده از متغیر

 باشند. ها مي آن

 دهود كوه    موي  هاي حالت شبکه؛ اين تفاضل نشوان   گیري شده و تخمین زده شده از متغیر تفاضل بین مقادير اندازه

ي بوزرگ ناشوي از اتصوال معکووس      ها به چه میزان دقت داشته و همچنین وجود اغتشاش و خطاهوا  گیري اندازه

 دهد. مي  گیري را نشان هیزات اندازهتج

 هايي كه با خطاي زياد همراه هستند و يوا   گیري گیري شده از شبکه؛ اندازه صحت سنجي و تصحی  اطالعات اندازه

شووند و اطالعوات    طور معکوس متصل شده باشد با استفاده از تخمین حالت شناسوايي موي   گیري به تجهیز اندازه

 شوند.  گیري شده تصحی  مي اندازه

 نياز هاي پيش رويه -1-5-8-3

 نیاز براي تخمین حالت عبارت است از: هاي پیش رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 ي رويهروندنما -1-5-8-4

 ذكر شده است.( 8-1شکل )ي رويه تخمین حالت در روندنما

تلاح نيمخت هيور
شاشتغا عوقو لحم و شاشتغا عون

يدیلوت ياهدحاو ياهروتارنژ تاصخشم

تلاح ياهریغتم زا هدش هدز نیمخت ريداقم

 زا هدش يریگ هزادنا تاعالطا  یحصت و يجنس تحص
هکبش

تلاح ياهریغتم هدنامیقاب صخاش نییعت

راب ينیب شیپ

هکبش شياپ

راب شخپ

هنیهب راب شخپ

يا هيواز يرادياپ زیلانآ
 

 حالت نيتخم يروندنما (: 8-1) شكل
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 پذيري رويت  -1-5-9

زند. رويوه   هاي حالت سیستم را تخمین مي هاي در دسترس، متغیر گیر اي از اندازه هگیري از مجموع گر حالت با بهره تخمین

كند كه آيا امکوان ارائوه    ها، مشخص مي آن  هاي موجود در شبکه و محل قرار گیري گیر پذيري با توجه به مجموعه اندازه رويت

تواند به صوورت آفاليون جهوت بررسوي كفايوت       پذيري مي هاي شبکه وجود دارد يا خیر. رويه رويت تخمین صحیحي از متغیر

ناپذيري سیسوتم مشوخص شوود،      تيرؤكه  هاي موجود و همچنین به صورت آنالين انجام شود. درصورتي گیر پیکربندي اندازه

شوند. خطاهاي ارتباطي، تغییرات توپولوژيکي شبکه و يوا خطاهواي    هاي مشخصي قرار داده مي هاي اضافي در مکان گیر اندازه

پذير  هاي رويت ها ممکن است گهگاه منجر به آن شود كه حالت سیستم تخمین زده نشود. آنگاه سیستم شامل جزيره گیر ازهاند

 خاصي براي خود خواهند داشت كه از مابقي جزاير مستقل خواهد بود.  اي زاويه  ها مرجع اي خواهد بود كه هركدام از آن ايزوله

پذير موجود را پیش از اجراي تخمین حالت فراهم  هاي رويت یص و شناسايي تمام جزيرهآنالیز رويت پذيري شبکه امکان تشخ

هاي مناسب شوبکه را   ها در مکان گیر توان با افزودن اندازه اي قابل رويت است، مي كند. هنگامي كه شبکه به صورت جزيره مي

گیر جريوان خطووطي باشوند كوه جزايور       توانند اندازه ميهاي كانديد براي اين امر  گیر پذير كرد. اندازه به صورت يکپارچه رويت

شوند.  پذير نصب مي هاي مرزي بین نواحي رويت هاي تزريقي كه در شین گیر كنند و يا اندازه پذير را به يکديگر متصل مي رويت

هواي   گیور  نصب انودازه يابي براي  بنابراين براي آنکه بتوانیم شبکه را به صورت يکپارچه مشاهده كنیم الزم است كه يک مکان

 اضافي انجام دهیم. 

ي ريناپذ تيروگیر منجر به  شوند. اگر خروج يک اندازه مي  هاي شبکه نیز به دو دسته بحراني و غیر بحراني تقسیم گیر اندازه

هاي حل عددي و نیز  شتوان با رو ها را مي گیر نامند. اين اندازه گیر بحراني مي گیر را اندازه پذير شود آن اندازه يک شبکه مشاهده

هاي موجود شبکه و نیز توپولوژي  گیر ي اندازهریقرارگپذيري يک شبکه برحسب نوع و محل  تيرؤتوپولوژيکي شناسايي كرد. 

كنود.   پذيري شبکه از تئوري گراف به دلیل ارتباط آن با شوبکه نیوز اسوتفاده موي     شود. بنابراين آنالیز رويت شبکه مشخص مي

هاي توپولوژيکي با اتکا بر  شوند. روش پذيري عمدتا  به دو دسته حل عددي و توپولوژيکي تقسیم مي اهدههاي مطالعه مش روش

1كامل هاي حل عددي با اتکا بر مدل مجزا يا مجزاي  و روش 1گیري تئوري گراف شبکه و مدل مجزاي اندازه
پوذيري   مشواهده  

                                                 

1
 . Decoupled measurement 
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گیري و يا ماتريس گین اسوتوار اسوت.    ماتريس ژاكوبین اندازه كنند. روش حل عددي بر پايه تجزيه عددي شبکه را بررسي مي

زماني كه ابعاد مسئله  خصوصا هاي توپولوژيکي برخوردار است  هاي عددي از پیچیدگي بیشتري نسبت به روش همچنین روش

 شود.  بزرگ مي

 هاي رويه ورودي -1-5-9-1

 اند از: پذيري عبارت تيرؤهاي رويه  ورودي

 هوا و جريوان    ها، توان عبوري از خطوط، تووان تزريقوي بوه شوین     شبکه شامل ولتاژ شین گیري شده از مقادير اندازه

 عبوري از خطوط.

  اطالعات شبکه شامل توپولوژي شبکه، امپدانس و سوسپتانس خطوط و... ؛ چراكه در رويه تخمین حالت بايد توابعي

 گیري شده است را نیز محاسبه كنیم. دازهاز متغیرهاي شبکه تشکیل دهیم و مقادير واقعي متناظر با هرآنچه كه ان

 هاي رويه خروجي -1-5-9-2

 اند از:  پذيري عبارت هاي رويه رويت خروجي

 پذيري شبکه؛ تعیین مشاهده 

 پذير؛ تعیین جزاير رويت 

 هاي بحراني؛ گیر شناسايي اندازه 

 پذيري شبکه؛ هاي جديد جهت بازيابي و تکمیل رويت گیر جايابي اندازه  

 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-9-3

باشود. تنهوا    هاي حووزه نموي   هايي است كه پیش از اجراي آن نیازي به اجراي ساير رويه پذيري نیز ازجمله رويه رويه رويت

 باشد. پايش شبکه الزمه آن مي

                                                                                                                                                                 

1
 . Fully coupled 
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 ي رويهروندنما -1-5-9-4

 ذكر شده است.( 9-1شکل )پذيري در  ي رويه رويتروندنما

يريذپ تيور هيور

هکبش زا هدش يریگ هزادنا تاعالطا

هکبش يژولوپوت تاعالطا

بیع زورب نامز و بیع عون

هکبش يريذپ هدهاشم نییعت

ريذپ تيور ريازج نییعت

ينارحب ياه ریگ هزادنا يياسانش

 لیمکت و يبايزاب تهج ديدج ياه ریگ هزادنا يباياج
هکبش يريذپ تيور

هکبش شياپ

 

 يريپذ تيرو هيرو يروندنما (: 9-1) شكل

 هاي شبكه تخمين پارامتر  -1-5-10

. اما اين پارامترها ممکن است به داليلي رندیگ يپارامترهاي شبکه در پايگاه داده ذخیره شده و به دفعات مورد استفاده قرار م

 اند از: گوناگوني معتبر نباشند. برخي از اين علل عبارت

 ؛داده هاي نادرست ارائه شده توسط سازندگان 

 است؛نشده  يروزرسان يگاه داده بهتغییرات شبکه كه در پا 

 ؛وابستگي به دما يا شرايط محیطي 

 ؛الکتريکي يا مکانیکي دخیل در فرآيند مانیتور كردن تپ يها عملکرد يا كالیبراسیون نادرست دستگاه 

 تواند به صورت دستي توسوط اپراتوور يوا بوه      اصالح نمودن محلي تپ چنجر بدون مطلع كردن مركز كنترل كه مي

 ؛كننده ولتاژ انجام شود توماتیک توسط تنظیمصورت ا

را دچوار   (EMS1سیستم موديريت انورژي )   هاي مرتبط با ها خصوصا  برنامه مدل كردن شبکه و عملکرد برنامه ،اين خطاها

 زبراي مسائلي چون آنالی را مدل شبکه چراكه ،است EMSدر  ابزارهاي حائز اهمیت. تخمینگر حالت يکي از ندينما ياختالل م

پارامترهاي شبکه باعث تنزل قابل توجه نتوايج ارائوه شوده توسوط      خطا در .دينما يو ... فراهم م يساز نهیو ابزارهاي به رخداد

                                                 

1
 . Energy management system 
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گور  بنوابراين تخموین  ارزيابي امنیت نیز خواهد شود.  ها مانند  برنامهشود كه منجر به عملکرد نادرست ساير  گر حالت ميتخمین

-شود. بدين منظور، تخمین ه براي مواجهه با مسئله پارامترهاي نادرست شبکه در نظر گرفته ميحالت يکي از ابزارهايي است ك

 شود: زير بهبود داده مي يها يژگيگر حالت براي رسیدن به و

 مشکوک؛هاي  گیري قابلیت بهبود مدل آماري برخي اندازه 

 ؛مانند پارامترهاي خط انتقال، پايگاه داده مشکوک بهتر براي مقادير يها بيتوانايي به دست آوردن تقر 

 ؛مانند تپ ترانسفورماتورهاشوند،  ي كه دورسنجي نميتوانايي تقريب متغیرهاي مهم 

 وضوعیت نادرسوت    ، مانندو آشکارسازي خطاهاي توپولوژيک شبکه هاي قدرت كلید توانايي تعیین وضعیت ناشناخته

 ي قدرت؛ها كلید

بر طور معمول يا  شود. شناسايي اين پارامترها به ي پارامترهاي مشکوک آغاز ميفرآيند تخمین پارامترهاي شبکه، با شناساي

آنالیز باقیمانوده بهوره    هيبر پاهاي  شود و يا از روش ي به صورت دستي انجام ميدار نگهاپراتور و اطالعات تیم  ي تجربه اساس

ارامترهاي شبکه، پارامترهواي مشوکوک تخموین زده    ي تخمین پها روشگیرد. پس از شناسايي اين پارامترها، با استفاده از  مي

 شوند: تخمین پارامترهاي شبکه به دو دسته تقسیم مي يها روششوند.  مي

 شووند و از   ها در انتهاي فرآينود تخموین حالوت انجوام موي      اين روش ؛مانده يباق مبني بر آنالیز حساسیتِ يها روش

مزيت ايون   نيتر . مهماستاستفاده شده  مشکوکي پارامترهاي كه قبال  براي شناساي نمايند اطالعاتي استفاده مي

دهند و بنابراين نیازي بوه   هاي شناسايي و تخمین پارامترها، دو روتین جدا را تشکیل مي است كه فرآيند آنروش 

 .تغییر برنامه اصلي تخمین حالت نیست

 ت نرمال يا استفاده از تئوري فیلتور كوالمن   ني بر بردار حالت افزوده كه از دو طريق استفاده از معادالتهاي مب روش

طور  ها و پارامترها به شوند و حالت در بردار حالت لحاظ ميمشکوک شوند. در اين روش، پارامترهاي  مي يساز ادهیپ

شوند. بايد توجه شود كه در اين روش يک تخمین حالت معمولي اولیوه بوراي مشوخص     همزمان تخمین زده مي

رامترها بايد در بردار حالت در نظر گرفته شوند، الزم اسوت. واضو  اسوت كوه در ايون روش      نمودن اينکه كدام پا

 اصالح شوند.  ستيبا يهاي تخمین حالت م روتین

 هاي رويه ورودي -1-5-10-1
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 اند از: هاي شبکه عبارت هاي رويه تخمین حالت پارامتر ورودي

 هوا و جريوان    ز خطوط، توان تزريقوي بوه شوین   ها، توان عبوري ا گیري شده در شبکه شامل ولتاژ شین مقادير اندازه

 عبوري از خطوط؛

  اطالعات توپولوژيک شبکه شامل امپدانس و سوسپتانس خطوط؛ 

 ؛ها نیشهاي حالت شامل اندازه و فاز ولتاژ  مقادير اولیه متغیر 

 هاي رويه خروجي -1-5-10-2

 اند از: هاي شبکه عبارت هاي رويه تخمین حالت پارامتر خروجي

  هاي حالت شبکه؛ شده از متغیرمقادير تخمین زده 

 هاي حالت شبکه؛ گیري شده و تخمین زده شده از متغیر تفاضل بین مقادير اندازه 

 ي شده و شناسايي پارامترهاي مشکوک؛ ریگ اندازهسنجي اطالعات  صحت 

 تعیین مقادير بهبود يافته پارامترهاي مشکوک؛ 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-10-3

 هاي شبکه عبارت است از: ن پارامترنیاز جهت انجام تخمی هاي پیش رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 ي رويهروندنما -1-5-10-4

هاي رويه  ها و خروجي ورودي روندنماذكر شده است. اين  (10-1شکل )هاي شبکه در  نماي رويه تخمین حالت پارامتر روند

 دهد. را نمايش مي
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 ياهرتماراپ نيمخت هيور
هكبش

 هکبش زا هدش يریگ هزادنا ريداقم

هکبش يکيژولوپوت تاعالطا

 تلاح ياهریغتم هیلوا ريداقم

تلاح ياه ریغتم زا هدش هدز نیمخت ريداقم

تلاح ياه ریغتم زا هدش يریگ هزادنا ريداقم لضافت

 يياسانش و هدش يریگ هزادنا تاعالطا يجنس تحص
کوکشم ياهرتماراپ

کوکشم ياهرتماراپ هتفاي دوبهب ریيداقم نییعت

هکبش شياپ

راب ينیب شیپ

 

 شبكه يها پارامتر حالت نيتخم هيرو يروندنما (: 10-1) شكل

 (AGCكنترل اتوماتيک توليد )  -1-5-11

AGCهاي قدرت،  در كنترل سیستم
هاي كنترلوي ايون    است كه با ساير ابزار شده شناختهابزار كنترل فركانس بار  عنوان به 1

 هايي است كه اين كنترلر از آن برخوردار اسوت. عملکورد بالدرنوگ و    حوزه متمايز بوده است. دلیل اصلي اين تمايز در ويژگي

ابوزار كنترلوي اسوت كوه در      AGCآيد.  هاي اين كنترلر به شمار مي دار با مسائل اقتصادي شبکه قدرت از ويژگي ارتباط جهت

كوه ايون    شود. در تغییرات فركانس، درصوورتي  صورت تغییر فركانس جهت بازگرداندن فركانس به مقدار اولیه به كار گرفته مي

كوه ايون تغییورات كوچوک اموا       شود اما درصوورتي  ر براي كنترل فركانس استفاده مياي و كوچک باشد از گاورن تغییرات لحظه

هايي كه اين كنترلور بور    با تنظیم نقطه مرجع بار در واحد AGCشود.  براي كنترل فركانس استفاده مي AGCماندگار باشد از 

ها قرار  بر روي آن AGCهاي ديگر كه  حدكند و تولید تمام وا ها را تنظیم و كنترل مي ها نصب شده است، خروجي آن روي آن

 .[14] گردد يبرمندارد به مقدار اولیه 

 

 هاي رويه ورودي -1-5-11-1

 اند از: هاي كنترل اتوماتیک تولید عبارت ورودي

 خروجي مگاوات هر واحد در مدار؛ 

                                                 

1
.Automatic Generation Control  
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 هاي همسايه؛ توان مگاوات انتقالي هر خط ارتباطي مرتبط با سیستم 

 فركانس سیستم؛ 

  پارامترهاي كنترليAGC براي واحدهاي تولیدي 

 هاي رويه خروجي -1-5-11-2

 اند از:  رتهاي كنترل اتوماتیک تولید عبا خروجي

 العمل در مقابل تغییرات فركانس و رساندن فركانس به مقدار نامي خود؛ عکس 

  ؛وستهیپ هم بهكنترل توان تبادلي بین نواحي 

 هاي منتخب؛ تقسیم اقتصادي و بهینه بار روي واحد 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-11-3

شوود. جهوت آنکوه از     فركانس استفاده موي  كنترل اتوماتیک جهت كنترل تولید براي جلوگیري از كاهش و يا افزايش  رويه

هواي پايگواه داده    كه رويه پايش شبکه پیشوتر اجورا شوده و بوا اسوتفاده از داده      استاي شبکه آگاه باشیم الزم  فركانس لحظه

 (، پايش شبکه است.AGCنیاز براي كنترل اتوماتیک ) ي پیش اقدامات الزم صورت پذيرد. بدين ترتیب رويه

 ي رويهروندنما -1-5-11-4

 آورده شده است. (11-1شکل )( در AGCي رويه كنترل اتوماتیک )ندنمارو

ديلوت کيتاموتا لرتنك هيور

رادم رد دوجوم ياهدحاو يجورخ ناوت

يا هیحان نیب طوطخ لاقتنا لباق ناوت

متسیس سناكرف

 سناكرف تارییغت لباقم رد بسانم لمعلا سکع

يحاون نیب يلدابت ناوت لرتنك

بختنم ياهدحاو يور راب هنیهب و يداصتقا میسقت

هکبش شياپ کیتاموتا راب فذح هيور

 

 AGC هيرو يروندنما (: 11-1) شكل

 آناليز اتصال كوتاه  -1-5-12
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توانود ناشوي از    ديودگي موي   دهد كه عايق تجهیزات آسیب ببیند. اين آسویب  اتصال كوتاه در سیستم قدرت هنگامي رخ مي

ي، آلودگي مقره و ... باشد. دامنه جريان اتصال كوتاه ممکن است از جريان كار زن دیكلاعقه، امواج هاي حاصل از ص اضافه ولتاژ

ي حرارتوي تجهیوزات گوردد.    دگيد بیآسکن است باعث مباشد . اگر عیب برطرف نشود م تر بزرگعادي سیستم چندين مرتبه 

به ترتیب عیوب تک فاز به زمین، فاز به فاز، دو فاز به  توانند هاي قدرت برحسب احتمال وقوعشان مي هاي سیستم اتصال كوتاه

هواي موجوود در شوبکه     زمین و متعادل سه فاز باشند. آنالیز اتصال كوتاه جهت تضمین اينکه تجهیزات در مقابل اتصال كوتواه 

ينکوه اشوخاص و   كند بوه تضومین ا   قدرت از نرخ باالي كفايت برخوردارند الزم و ضروري است. آنالیز اتصال كوتاه كمک مي

تجهیزات از طريق ايجاد نرخ وقفه مناسب تجهیزات حفاظتي )بريکرها و فیوزها( محفوظ بمانند. آنالیز اتصال كوتواه بوا ايجواد    

دارد. حال اگر خطاي الکتريکوي از   وقفه كافي از طريق تجهیزات حفاظتي، جان اشخاص و تجهیزات شبکه را محفوظ نگه مي

 كوتواه  اتصوال  زیآنوال  ازتخطي كند ممکن است خسارات غیرقابل جبراني را به همراه داشته باشد. نرخ وقفه تجهیزات حفاظتي 

 .[5] استفاده نمود...  و ها رله ها، وزیف ها، دیكل مانند يحفاظت زاتیتجه يهماهنگ و میتنظ انتخاب، در توان يم

 

 هاي رويه ورودي -1-5-12-1

 اند از: هاي رويه آنالیز اتصال كوتاه عبارت ورودي

 وان پايوه، ولتواژ خروجوي    هاي تندگذر، گذرا و سنکرون محور طولي، ت ها شامل راكتانس اطالعات مربوط به ژنراتور

 ها؛ ژنراتور

 ها و ولتاژ دو سر  هاي ترانس پیچي هاي نشتي، نوع اتصاالت سیم ها شامل راكتانس اطالعات مربوط به ترانسفورماتور

 ترانس

  اطالعات مربوط به خطوط انتقال شامل راكتانس خطوط؛ 

 ولتاژ پیش از وقوع عیب و امپدانس عیب؛ 

 محل وقوع عیب؛ 

 ويههاي ر خروجي -1-5-12-2

 اند از: هاي رويه اتصال كوتاه عبارت خروجي
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 هاي گذرا يا حالت ماناي عیب؛  جريان 

 هاي خط در هر شین؛ ولتاژ 

 هاي توالي صفر،مثبت و منفي و ماتريس امپدانس باس؛ ماتريس 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-12-3

 نیاز براي آنالیز اتصال كوتاه عبارت است از: هاي پیش رويه

 پايش شبکه 

 بار پخش 

 ي رويهماروندن -1-5-12-4

 ذكر شده است.( 12-1شکل )ي رويه آنالیز اتصال كوتاه در روندنما

هاتوك لاصتا زيلانآ هيور

اهروتارنژ هب طوبرم تاعالطا

اهروتامروفسنارت هب طوبرم تاعالطا

لاقتنا طوطخ هب طوبرم تاعالطا

اطخ عوقو زا دعب و لبق ژاتلو

اطخ عوقو لحم

بیع يانام تلاح اي ارذگ ياه نايرج

ساب سنادپما سيرتام

نیش ره رد طخ ياهژاتلو

يلاوت ياه سيرتام

هکبش شياپ

راب شخپ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ

کیتاموتا راب فذح

يا هيواز يرادياپ زیلانآ

 

 كوتاه اتصال هيرو يروندنما (: 12-1) شكل

 آناليز پايداري ولتاژ  -1-5-13

ي سیستم در شورايط  ها نیشدر تمام  قبول قابلاز توانايي سیستم قدرت براي حفظ ولتاژ ماندگار  عبارت استپايداري ولتاژ 

ادي عملکرد و بعد از قرار گرفتن تحت يک اغتشاش بزرگ. زماني كه حضور اغتشاش، افزايش تقاضاي بار يا تغییر وضوعیت  ع

شود. دلیل اصولي ناپايوداري،    سیستم باعث افت فزاينده و غیر قابل كنترل در ولتاژ گردد، سیستم وارد حالت ناپايداري ولتاژ مي

مسئله معموال  افت ولتاژي است كه هنگام عبوور تووان    اصلان راكتیو مورد تقاضاست. عدم توانايي سیستم قدرت در تأمین تو



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
39 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

. يکي از معیارهاي پايداري ولتاژ اين است كه در وضوعیت كواري   شود يمحقیقي و راكتیو از راكتانس هاي خطوط انتقال ايجاد 

، دامنوه ولتواژ نیوز افوزايش يابود.      ابدي يمفزايش خاصي، در هر شین از سیستم و در زماني كه توان راكتیو تزريقي به آن شین ا

سیستم از ديد ولتاژ ناپايدار است اگر حداقل براي يک شین سیستم، افزايش توان راكتیو تزريقي به آن باعث كاهش دامنه ولتاژ 

ار است اگر ايون  آن براي هر شین مثبت باشد و ناپايد V-Qسیستمي از نظر ولتاژ پايدار است كه حساسیت  گريد عبارت بهشود. 

 حساسیت حداقل براي يک شین منفي شود.

 :شود يمي بند طبقهپايداري ولتاژ به دو دسته 

ي بزرگ ازجملوه خطواي   ها اغتشاشپايداري اغتشاش ولتاژ بزرگ: مربوط به توانايي سیستم در كنترل ولتاژ به دنبال وقوع 

هواي بوار سیسوتم و توأثیر متقابول       مشخصوه  لهیوسو  بوه ايي سیستم، از دست دادن تولید يا پیشامدهاي خطوط است. اين توانو 

شود. تعیین پايداري اغتشاش بزرگ مستلزم آن است كه عملکرد  ي كنترلي و حفاظت پیوسته و گسسته مشخص ميها ستمیس

و  ي توپ زيور بوار   هوا  ردهندهییتغي دينامیکي سیستم در محدوده زماني كافي كه تحت تأثیر متقابل تجهیزاتي از قبیل رخطیغ

شود، تعیین گردد. زمان مطالعه ممکن است از چند ثانیه تا چندين دقیقه هاي جريان تحريک ژنراتور مشخص ميمحدودكننده

ي است. معیاري جهت پايداري اغتشاش بوزرگ  ضروربراي بررسي مسئله  بلندمدتسازي دينامیکي  شبیه رو نيازاطول بکشد. 

هوا بوه سوطوح مانودگار      هاي سیستم، ولتاژ تموام شوین   كننده بعد از آن عمل كنترلولتاژ آن است كه به دنبال بروز اغتشاش و 

 برسد. قبول قابل

تغییرات  مثال هاي كوچک  پايداري اغتشاش كوچک ولتاژ: مربوط به توانايي سیستم در كنترل ولتاژ به دنبال وقوع اغتشاش

هاي پیوسوته و گسسوته در يوک لحظوه      كننده كنترل هاي بار، كوچک در بار سیستم است. اين نوع پايداري به كمک مشخصه

ي كوچوک  هوا  اغتشواش كند كه در هر زمان سیستم چگونه در مقابول   گردد. اين مفهوم مشخص مي زماني مشخص تعیین مي

داراي طبیعوت حالوت    اساسوا  كند  دهد. فرآيندهاي اصلي كه به پايداري اغتشاش كوچک ولتاژ كمک مي نشان مي العمل عکس

طور مؤثر از بررسي استاتیکي براي تعیین حاشیه پايداري و عوامل مؤثر بر پايداري اسوتفاده   به توان يم رو نيازاستند. ماندگار ه

 نمود.

 :ردیگ يبرمزير را در  دو جنبهتحلیل پايداري ولتاژ براي يک حالت معین سیستم 
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برحسوب   تووان  يمزديک است فاصله تا ناپايداري را سیستم چه مقدار به ناپايداري ولتاژ ن الف( نزديكي به ناپايداري ولتاژ:

 بحراني و ذخیره توان راكتیو اندازه گرفت.  حدفاصلي فیزيکي از قبیل سط  بار، عبور توان حقیقي در يک ها تیكم

واحي   عوامل كلیدي كه در ناپايداري نقش دارند كدامند  ندهد يمچرا و چگونه ناپايداري رخ  ب( مكانيزم ناپايداري ولتاژ:

 هستند  نيمؤثرتر  چه اقداماتي در بهبود پايداري ولتاژ اند كدمولتاژ ضعیف 

. در تحلیل دينامیکي، معادالت سیستم به صورت شود يمدر رويه پايداري ولتاژ به دو تحلیل دينامیکي و استاتیکي پرداخته 

شوود. ايون مجموعوه معوادالت را      بري نوشته مياي از معادالت ج اي از معادالت ديفرانسیل مرتبه اول و نیز مجموعه مجموعه

هاي تحلیل پخش بار حل نمود. تحلیل استاتیکي،  و روش يدعدگیري  هاي انتگرال در حوزه زمان و با استفاده از روش توان يم

. در هور يوک از ايون    ردیو گ يمو ي زماني مختلوف در طوول مسویر حووزه زموان تصووير       ها محدودهي سیستم در ها تیوضعاز 

و متغیرهاي حالت مقواديري   شود يمي حالت در معادالت ديفرانسیل سیستم صفر فرض رهایمتغي زماني، مشتقات ها محدوده

و  شووند  يمو معادالت كل سیستم به معادالت جبري خوالص تبوديل    جهیدرنتكنند.  متناظر با محدوده زماني معین را اختیار مي

و  V-Pي ها يمنحن. پايداري در اين حالت با استفاده از گردد يم ريپذ انامکي تحلیل استاتیکي ها روشي ریكارگ بهبدين ترتیب 

Q-V  با اجراي تعداد زيادي برنامه پخش بار و با اسوتفاده از   ها يمنحن. عموما  اين گردد يمتعیین  شده انتخابي بار ها نیشدر

 .[15] نديآ يمي مرسوم به دست ها مدل

 هاي رويه ورودي -1-5-13-1

 باشد: هاي زير مي ي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ، رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل وروديطوركل به

 بکه شامل سط  اتصال كوتاه ، نسبت مشخصات شx/r و ولتاژ؛ 

 پارامترهاي خطوط انتقال؛ 

 مشخصات ترانسفورماتورها؛ 

 مشخصات بارها؛ 

 ها؛ پارامترهاي ژنراتور 

 نوع و مکان بروز اغتشاش؛ 

 هاي رويه خروجي -1-5-13-2
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 باشد: هاي زير مي جيي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ، رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل خروطوركل به

 هاي  منحنيP-V هاي موجود در شبکه؛ براي كلیه شین 

 هاي  منحنيQ-V در شبکه؛ موجودهاي  براي كلیه شین 

  حساسیت خوديشاخص Q-V میوزان تووان راكتیوو    كه  درصورتي، ولتاژ منهافزايش تغییرات دا؛ اين شاخص میزان

 دهد. نشان مي ، رابه شین تغییر كندتزريقي 

  اسیت متقابلحسشاخصQ-V تووان  كوه   درصوورتي ، هوا  شین هافزايش تغییرات دامنه ولتاژ كلی؛ اين شاخص میزان

 دهد. نشان مي را ،دچار تغییر شود شین ديگرراكتیو تزريقي به 

 ؛ها در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت باس 

 ؛ ها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت شاخه 

 ؛ژنراتورها در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-13-3

 نیاز براي آنالیز ولتاژ عبارت است از: هاي پیش رويه

 پايش شبکه 

 بار پخش 

 آنالیز اتصال كوتاه 

 ي رويهروندنما -1-5-13-4

 ذكر شده است. (13-1شکل ) ي رويه آنالیز پايداري ولتاژ درروندنما
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ژاتلو يرادياپ زيلانآ هيور

راب شخپ درادناتسا تاعالطا 

ژاتلو يزاسرادياپان رد اهراب تكراشم بيارض

 يزاسرادياپان رد راب طاقن و اه هخاش تكراشم بيارض
ژاتلو

ژاتلو يزاسرادياپان رد اهروتارنژ تكراشم بيارض

هکبش رد دوجوم ياه نیش هیلك يارب P-v ياه ينحنم

هکبش رد دوجوم ياه نیش هیلك يارب Q-V ياه ينحنم

Q-V يدوخ تسیساسح صخاش

هکبش شياپ

راب شخپ

هاتوك لاصتا زیلانآ

کیتاموتا راب فذح

 

 ولتاژ يداريپا زيآنال هيرو يروندنما (: 13-1) شكل

 اي آناليز پايداري زاويه  -1-5-14

هاي بهم پیوسته سنکرون يک سیستم قدرت است تا در حالت سنکرون بوا يکوديگر    اي روتور، توانايي ماشین پايداري زاويه

د دارد. هواي قودرت وجوو    طور ذاتي در سیستم هاي الکترومکانیکي است كه به باقي بمانند. مسئله پايداري شامل مطالعه نوسان

 ها است.  هاي روتور آن هاي سنکرون در مقابل نوسان هاي خروجي ماشین عامل مهم در اين مسئله نحوه رفتار توان

مانود.   در حالت ماندگار تعادل بین گشتاور مکانیکي ورودي و گشتاور الکتريکي خروجي وجود دارد و سرعت ثابت باقي موي 

طور موقت  كنند. اگر به ها شتاب مثبت يا منفي پیدا مي رود و روتور ماشین بین مي اگر سیستم دستخوش تغییر شود اين تعادل از

گیورد. اخوتالف    اي روتور آن نسبت به ماشین كندتر، جلوتر قرار موي  بچرخد، موقعیت زاويه تر عيسرژنراتوري نسبت به ديگري 

شوود كوه    ین تند منتقل شود. اين موضوع سبب ميشود تا بخشي از بار ماشین كند به ماش زاويه بین روتور دو ماشین باعث مي

مشخصي، باعث كاهش  ازحد شیبها كاهش يابد اما افزايش در اختالف زاويه  اي روتور اختالف زاويه جهیدرنتاختالف سرعت و 

يوک ماشوین   گردد. زماني كه  شود. اين موضوع منجر به اختالف زاويه بیشتر و در نتیجه منجر به ناپايداري مي توان تبادلي مي

ها را از دست داد روتور آن در سرعتي متفاوت با سرعتي كه براي تولید ولتواژ در   سنکرون حالت سنکرونیزه خود با ساير ماشین

هاي حفاظتي، ماشوین ناپايودار را از سیسوتم جودا      شود كه سیستم چرخد. اين موضوع باعث مي فركانس سیستم الزم است، مي

 كنند. 
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ها اتفاق افتد. در حالت  رونیزه ممکن است بین يک ماشین و بقیه سیستم يا بین گروهي از ماشیناز دست رفتن حالت سنک

 هاي هر گروه را حفظ كرد. ها از يکديگر، حالت سنکرونیزه بین ماشین دوم ممکن است بعد از جدايي گروه

 كنند: بندي مي اي را معموال  به دو دسته طبقه مطالعات پايداري زاويه

 یگنال كوچکپايداري س 

 پايداري گذرا 

دهود. ايون    هاي كوچک نشوان موي   پايداري سیگنال كوچک توانايي سیستم را براي حفظ حالت سنکرونیزه در اثر اغتشاش

هاي قدرت امروزي، پايداري اغتشواش كوچوک    افتند. در سیستم اتفاق مي دائما اغتشاشات به دلیل تغییرات كوچک بار و تولید، 

منظور حفظ حالت سنکرونیزه در اثور   افتد. پايداري گذرا نیز توانايي سیستم را به میرايي نوسانات اتفاق مي عمدتا  به علت كمبود

روتور است. اين پايداري هوم بوه    هيزاوسیستم شامل تغییرات بزرگ  العمل عکسدهد.  بروز يک اغتشاش شديد گذرا نشان مي

 .[15]د اغتشاش بستگي دار شدت بهنقطه كار اولیه سیستم و هم 

 هاي رويه ورودي -1-5-14-1

 اند از: اي عبارت هاي رويه آنالیز پايداري زاويه ورودي

 هوا؛اين   ها، توان الکتريکي اولیوه خروجوي ماشوین    هاي ابتدايي ماشین ماتريس ادمیتانس باس، ولتاژ ابتدايي، جريان

 توان از محاسبات پخش بار بدست آورد. مقادير را مي

  راكتانس گذراي محور طولي براي هر ماشین سنکرون؛ ثابت اينرسي،اطالعات دينامیکي از قبیل 

  مشخصات دينامیکيpss..؛، گاورنر و 

 نوع عیب و زمان بروز آن؛ 

 هاي رويه خروجي -1-5-14-2

 اند از: اي عبارت هاي رويه آنالیز پايداري زاويه خروجي

 هاي سنکرون؛ زاويه توان و فركانس و توان خروجي الکتريکي ماشین 

 ها برحسب زمان؛ ولتاژ شین 
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 هاي پايداري سیستم؛ ماتريس حالت، مقادير ويژه، فركانس میرايي، نسبت میرايي و فركانس طبیعي  تحلیل مشخصه

 اي هستند.  هاي آنالیز پايداري زاويه نامیرا ازجمله خروجي

 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم 

 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف 

 ازني هاي پيش رويه -1-5-14-3

 اي عبارت است از: نیاز براي آنالیز پايداري زاويه هاي پیش رويه

 تخمین حالت 

 پخش بار 

 آنالیز اتصال كوتاه 

 ي رويهروندنما -1-5-14-4

 آورده شده است.( 14-1شکل )اي در  ي رويه آنالیز پايداري زاويهروندنما

 يرادياپ زيلانآ هيور
يا هيواز

راب شخپ هيور يجورخ خياتن

يلوط روحم يارذگ سناتكار ،يسرنيا تباث

بیع زورب نامز و بیع عون

 نیشام يکيرتکلایجورخ ناوت و سناكرف و ناوت هيواز
نورکنس ياه

نامز بسح رب اه نیش ژاتلو

متسیس يرادياپ ياه هصخشم لیلحت

متسیس زا اطخ عفر ينارحب نامز هبساحم
راب شخپ

تلاح نیمخت
فلتخم طاقن زا متسیس يزاسادج ينارحب نامز هبساحم

هاتوك لاصتا زیلانآ
 

 يا هيزاو يداريپا زيآنال هيرو (: 14-1) شكل

 پايش شبكه  -1-5-15

ي الملل نیبباشد. به دلیل پیچیدگي، بزرگ بودن و ارتباطات  هاي حوزه راهبري، پايش شبکه سراسري قدرت مي گر رويهاز دي

گیري شوده، وضوعیت عملکورد تجهیوزات شوبکه بوه        هاي قدرت الزم است كه اطالعات شبکه شامل تمام مقادير اندازه شبکه
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مناسب صورت پذيرد. ازجمله وظايف رويه پايش  اقداماتو در صورت لزوم اي مورد بازبیني قرار گیرند  صورت آنالين و يا دوره

 توان به موارد زير اشاره كرد:  شبکه مي

 هاي الزم جهت اصالح شبکه؛ سط  امنیت و پايايي و اعمال كنترل ازنظراي نقطه كار شبکه  ارزيابي لحظه 

 یت عادي؛كنترل شبکه در شرايط اضطراري و حوادث و بازگرداندن شبکه به وضع 

هايي كوه از   نام دارد كه امکان آنالیز متمركز داده WAMS 1گیر فراگیر  هاي اندازه هاي پايش، سیستم آخرين نسل سیستم

هوا،   كند. هودف از تحلیول ايون داده    شوند را فراهم مي ي ميآور جمعنقاط مختلف سیستم قدرت به صورت همزمان با يکديگر 

 شوده  نیوی تعهاي شبکه با حودود اسوتاندارد يوا از پویش      و مقايسه پارامتر هرلحظهسیستم در  برداري واقعي ارزيابي شرايط بهره

 هاي زير است: مشتمل بر فرايند WAMS. ساختار سیستم [16]باشد  مي

 ها ي دادهآور جمعگیري و  اندازه 

 ها تبادل و تحويل داده 

 ها داده لیوتحل هيتجز 

 باشد: ل اجزاي زير ميشام WAMSبدين جهت ساختار 

 گیري فازور؛ هاي اندازه واحد 

 سیستم سنکرون كننده؛ 

 بستر مخابراتي انتقال داده؛ 

 ها؛ آوري و تجزيه و تحلیل داده مركز جمع 

 هاي رويه ورودي -1-5-15-1

 هاي رويه پايش شبکه شامل موارد زير است: ورودي

 گیري شده از شبکه؛ هاي اندازه داده 

 دهند؛ هاي شبکه را نشان مي وضعیت مانورهاي كنترلي كه آخرين  سیگنال 

                                                 

1
. Wide Area Monitoring Systems  
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 هاي رويه خروجي -1-5-15-2

 هاي رويه پايش شبکه شامل موارد زير است: خروجي

 ها؛ آوري داده گیري و جمع اندازه 

 اتخاذ تصمیمات كنترلي مناسب؛ 

 كنترل هماهنگ ادوات كنترلي و سوئیچینگ بار و تولید؛ 

 حفاظت تطبیقي و افزايش قابلیت اطمینان؛ 

 یت دينامیکي سیستم؛ آنالیز امن 

 نياز هاي پيش رويه -1-5-15-3

نیواز   توان گفت كه اين رويوه خوود پویش    هاي رويه مي با توجه به توضیحات اين رويه و همچنین معرفي ورودي و خروجي

 ها وجود ندارد.  هاي ديگر بوده ولي براي اجراي آن نیاز به اجراي ساير رويه بسیاري از رويه

 ي رويهروندنما -1-5-15-4

 ذكر شده است. (15-1شکل )پايش شبکه در ي رويه روندنما

هكبش شياپ هيور

هکبش زا هدش يریگ هزادنا ياه هداد

 يلرتنك ياه لانگیس

اه هداد يروآ عمج و يریگ هزادنا

بسانم يلرتنك تامیمصت ذاختا

دیلوت و راب گنیچیئوس و يلرتنك تاودا گنهامه لرتنك

نانیمطا تیلباق شيازفا و يقیبطت تظافح

متسیس يکیمانيد تینما زیلانآ

 عوقو زا سپ تاعالطا لیمکت تهح يياياپ ياه مرف
متسیس رد بیع

 

 شبكه شيپا هيرو يروندنما (: 15-1) شكل

 ي حوزهروندنما  -1-6

 ذكر شده است.( 16-1شکل )ي اجراي مطالعات حوزه راهبري در روندنما
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 يراهبر حوزه مطالعات ياجرا ينماروند (: 16-1) شكل
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 ي حوزه آينده  -1-7

شد و از همین رو انحصاري و غیور رقوابتي بوود؛ اموا اموروزه       مي تلقي ميدر گذشته صنعت برق به عنوان يک خدمت عمو

ساختار برق نسبت به گذشته تغییر كرده است و به عبارتي صنعت برق با تجديد ساختار روبرو شده است. در ساختار جديد، بازار 

كنود.   ي حركوت موي  فروشو  خورده  و انتقوال ، تولیود خصوصوي  بخش سه برق در جهت تجديد ساختار اقتصادي صنعت برق در 

بوردار در   وظايف بهوره هايي دارد.  برداري در سیستم تجديد ساختار يافته نیز با آنچه كه در سیستم سنتي وجود دارد تفاوت بهره

 سیستم تجديد ساختار يافته مواردي از قبیل زير است:

 حفظ ايمني شبکه؛ 

 كنترل فركانس؛ 

 كنترل ولتاژ؛ 

  سیستم؛تضمین عدم تبعیض بین بازيگران 

 هاي الزم سیستم؛ هاي توسعه ظرفیت اعالم نیاز 

 و ...؛ 

براي بازار ساعت كنندگان با ارائه قیمت در محیط بازار  شود، هريک از تولید در حوزه راهبري كه به صورت آنالين انجام مي

برنده بازار خواهند بوود. در   ،د دهندكنندگاني كه قیمت كمتري را پیشنها پردازند و تولید به رقابت با يکديگر مي ،اي بعد يا لحظه

شود. اين همان رويکرد قیمت محووري اسوت كوه در بواال بودان اشواره        گرفته مي در نظراين مرحله نیز قیود عملیاتي سیستم 

عبارتي تنها حدود يک سواعت بوراي     هاي مورد نیاز بسیار كم بوده و به گرديد. در رويکرد قیمت محور زمان براي اجراي رويه

هايي انتخاب گردد كوه در   بايست روش هايي مي سازي چنین رويه هايي مانند پخش بار وجود دارد و نیز جهت پیاده راي رويهاج

 حداقل زمان ممکن همگرايي را به همراه داشته باشند. 
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مختلوف  تر نیز اشاره گرديد هدف اصلي در كنترل و راهبري شبکه برق حفظ يکپارچگي آن در شورايط   طور كه پیش همان

يوا بور مبنواي     1منظور كنترل و پايداري و امنیت شبکه اقدامات اصالحي بر مبناي پیشوامد  برداري است. در حال حاضر به بهره

هواي بوزرگ    هاي قدرت اين اقدامات با كاهش اثر بخشي مواجه هستند. در شوبکه  شود اما با گسترش شبکه انجام مي 2شرايط

سوازي   هواي اخیور بوا گسوترش هوشومند      شود. در سال سیستم انجام مي 3اي پاسخ لحظهاقدامات اصالحي به تدريج بر مبناي 

WAMPAC تحت عنوان يديجدهاي قدرت مفهوم  شبکه
تعريف شده است كه به معناي پايش، حفاظت و كنترل گسوترده   4

منظور جلووگیري از گسوترش    طور همزمان و انتقال آن به مركز كنترل به به  شبکه مبتني بر استفاده از اطالعات تمامي سیستم

يي جهت فراهم نمودن بستر فوق مهیا گردند كوه  ها مؤلفهباشد. بدين جهت الزم است كه  حوادث و كنترل پايداري سیستم مي

 توان به موارد زير اشاره كرد: ازجمله آن مي

 ( سیستم ساعت مرجعGPS؛) 

  با پهناي باند باال؛ پرسرعتشبکه مخابراتي 

 5تال سیگنالفناوري پردازش ديجیDSP ؛ 

 اي اطالعات؛ هاي دقیق و سريع پردازش لحظه الگوريتم 

 .مورد توجه قرار گیردموارد فوق  ،يافزار جامع حوزه راهبر نرم نيالزم است در تدو بنابراين

بع، بوه  . حضور اين منااست هرا تحت تأثیر قرار داد راهبريبه شبکه، برخي جنبه هاي حوزه نیز وارد شدن منابع تجديدپذير 

اقداماتي  ،منابع تجديدپذير و عدم قطعیت . متغیر بودندهد تغییر مي هاي سنتي مشاركت واحدها را اي روش طور قابل مالحظه

 انرژي كند. حضور تجهیزات ذخیره كننده ايجاب مي را تولید)در حد چند ثانیه(در میزان جهت هماهنگ شدن با تغییرات سريع 

هاي تجديدپذير، يعني متغیر بودن و  دها ايجاد خواهد كرد. همچنین اين دو جنبه مربوط به انرژينیز تغییراتي در مشاركت واح

هواي سووخت مطورح     هزينوه  ،هاي تجديدپوذير  . در مورد انرژيمتأثر خواهد نمودرا پخش بار اقتصادي كننده،  تجهیزات ذخیره

منابع تجدبدپذير تولید اما مسأله اصلي متغیر بودن  گیرد.  راربايست مد نظر ق برداري مي اما هزينه نگهداري و بهره ،نخواهد بود

                                                 

1
 Event Based 

2
 Condition Based 

3
 Responsed Based 

4
 Wide Area Monitoring Protection and Control 

5
 Digital signal processor 
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براي تضمین قابلیت اطمینان سیستم در زماني است كه منابع تجديدپذير موجود كافي رزرو تعیین ت كافي و كو توجه به مشار

 نیستند.

. دهود  تحت تاثیر قرار موي نیز را حفظ فركانس سیستم جهت كنترل اتوماتیک تولید  منابع تجديدپذير همچنین متغیر بودن

يا ذخیره كافي انرژي براي تضمین و فراهم شود رزرو چرخان  يا تولید كافي دربايست  مي ،منابع تجديدپذيربدلیل عدم قطعیت 

كانس مي بايست حدود مجاز تغییرات فر ،تا بار و تولید در تعادل قرار گیرند. به طور كلي با نفوذ منابع تجديدپذير تامین گرددبار 

 سیستم مجددا ارزيابي شود. 
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 فصل دوم 2

ي مطالعات  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 برداري بهره
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 مقدمه

شامل مطالعات كوتاه مدتي است كه توأمین امنیوت سیسوتم را هودف اصولي و      هاي قدرت  برداري از سیستم مطالعات بهره

شوود.   اده است. به عبارتي در مطالعات بلند مدت كفايت سیستم سونجیده موي  ها را هدف ثانويه خود قرار د حداقل سازي هزينه

شود كه چه تعوداد   گیرد، تعیین مي ي كه صورت ميها يازسنجینبیني بلندمدت بار و  ريزي با پیش براي مثال در مطالعات برنامه

آينده تأمین شود و با كمبود ظرفیت روبرو سال  10بیني شده براي  واحد تولیدي و با چه ظرفیتي در كجا ساخته شود تا بار پیش

ها تقسیم شود كه نوه تنهوا بوا     سال آينده چگونه بین واحد 10بیني شده براي  نشويم. اما امکان مطالعه اينکه بار مصرفي پیش

 انودازه  از  شیبو كمبود ظرفیت روبرو نشويم بلکه از نظر اقتصادي نیز بهینه عمل كرده باشیم وجود ندارد، چراكه حجم مسوئله  

هاي زمواني كوتواه    اين مطالعات در دوره جهت نيبدسازي وجود نخواهد داشت.  امکان حل اين مسئله بهینه  و حتي شده  بزرگ

شود. يعني كفايت سیستم پیشتر مطالعه و نیز تضمین شده است. حال در ايون حووزه بوه     ي انجام ميبردار بهرهمدت و در رويه 

 شود.  اقتصادي از شبکه پرداخته ميبرداري ايمن و  هاي بهره جنبه

كند به ازاي خروج هريوک از   شود مطالعه آنالیز رخداد شبکه است كه تعیین مي از ديگر مطالعاتي كه در اين حوزه انجام مي

 .[1]براي جلوگیري از بروز حادثه وجود خواهد داشت  يشنهادیپ راهکاردهد و چه  تجهیزات از شبکه چه اتفاقي رخ مي

هاي قدرت بوه بررسوي   امنیت سیستماند.  هاي حوزه با هدف بررسي و تأمین امنیت شبکه تعريف شده تعدادي ديگر از رويه

شوود. يوک سیسوتم قودرت     سیستم در مواجهه با تغییرات و شرايط اضطراري در سیستم اطالق موي  يبردار اط بهرهتغییرات نق

 [.2]       داراي امنیت سیستمي است كه در مواجهه با شرايط اضطراري نقاط عملکرد مطلوب خود را حفظ كند

بنودي  توان در سه حالت زير تقسویم قدرت را مي بیان كرد كه عملکرد سیستم  1967براي اولین بار در سال  مؤلف ]3[در 

 كرد:

 1حالت پیشگیرانه
 

 2حالت اضطراري
 

                                                 

1
 Preventive State 

2
 Emergency State 
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 1حالت بازيابي    

بور جنبوه    دیتأكباشد. اصطالح پیشگیرانه جهت عملکردي سیستم قدرت مي 2در واقع همان حالت عادي حالت پیشگیرانه 

ست. عملکرد سیستم در حالت عادي به اين معني اسوت كوه   امنیتي بودن حالت عادي سیستم قدرت مورد استفاده قرار گرفته ا

كنند و كلیه متغیرهاي سیستم قدرت در حدود هاي از پیش تعیین شده كار ميدر اين حالت همه تجهیزات سیستم در محدوده

 باشد.مجاز و قابل قبول آن مي

هاي مجاز  اي سیستم خارج از محدودههي سیستم قدرت نقض شود، حالتها مؤلفههنگامي كه محدوده عملکردي برخي از 

شود. هدف كنترلي در شرايط اضوطراري  باشد و يا فركانس سیستم شروع به كاهش كند، سیستم وارد يک حالت اضطراري مي

باشد. مالحظات اقتصادي در اين حالوت در اولويوت   سیستم كاهش استرس و آشفتگي آن با انجام اقدامات كنترلي مناسب مي

 د.دوم قرار دارن

. در اين حالوت هودف كنترلوي ايون     اند شدهحالت بازيابي حالتي است كه در آن بخشي يا كل سیستم قدرت دچار خاموشي 

 است كه سیستم  به شرايط عادي قبل هدايت شود. 

ه توان گفت كه در حوزه امنیت سیستم قدرت به بررسي توانايي و قابلیت سیستم قدرت در مواجهطور خالصه مي بنابراين به

 شود.  با اغتشاشات سیستم كه ممکن است آن را از وضعیت عملکرد عادي خارج كند، پرداخته مي

 مرزبندي حوزه  -2-1

آنچوه كوه    واقع درشود شباهت بسیار زيادي با حوزه راهبري دارد.  هايي كه در آن انجام مي برداري از جهت رويه حوزه بهره

هاي اين حوزه عمدتا   شود. رويه هاي زماني مطالعاتي است كه در آن انجام مي شود دوره باعث تفاوت اين دو حوزه از يکديگر مي

 5-2 باشود كوه در بخوش    رويه مي 11برداري شامل  گیرد. حوزه مطالعات بهره در دوره زماني كوتاه مدت مورد مطالعه قرار مي

 ها ذكر شده است.  لیست آن

                                                 

1
 Restorative State 

2
Normal State 
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 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -2-2

طوول ايون دوره، مطالعوات الزم     شود. در برداري آغاز مي برداري معموال  از يک سال قبل از بهره ريزي بهره مطالعات برنامه

شود. بخشي از مطالعوات   هاي شبکه انجام مي تعمیرات و نگهداري واحدهاي تولیدي و تجهیزات و المان  ريزي جهت برنامه

پردازد. اين مطالعات معموال  از يوک   (، پخش بار بهینه ميها ها )مشاركت واحد هاي به مدار آوردن واحد برداري به رويه بهره

ها در مطالعات بلندمدت حجوم مسوئله را    شوند چراكه بررسي مسائلي مانند مشاركت واحد برداري آغاز مي هفته قبل از بهره

هواي مهوم    ملوه رويوه  بیني بار نیوز ازج  كند. پیش هاي بسیار همراه مي بیش از اندازه بزرگ نموده و مطالعات را با پیچیدگي

شود. در دوره كوتاه مدت، بار بوه صوورت سواعتي و روزانوه      برداري است كه به صورت كوتاه مدت انجام مي مطالعات بهره

 شود.  هاي تولیدي استفاده مي ريزي واحد شود كه جهت برنامه بیني مي پیش

شووند كوه    هاي زماني كوتاه مدت مطالعه مي رههاي آن در دو است كه رويه اي برداي حوزه در مجموع، حوزه مطالعات بهره

  برداري جاي داد. ها را در دوره زماني يک سال تا چند ساعت پیش از بهره توان آن مي

 هاي حوزه ورودي  -2-3

 باشد: هاي زير مي برداري شامل ورودي حوزه بهره

 اطالعات توپولوژي شبکه؛ 

 اطالعات الکتريکي خطوط و ترانسفورماتورها؛ 

 هاي تولیدي؛ مشخصات واحد 

 هاي تولیدي؛ ضرايب تابع هزينه واحد 

 ورودي تقويم ساالنه؛ 

 اطالعات بار؛ 

 اطالعات آب و هوايي؛ 

 بیني شده از وضعیت آب و هوا؛ اطالعات پیش 

 ي جغرافیايي شبکه مبتني بر  نقشهGIS؛ 
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 محل وقوع خطا يا اغتشاش؛ 

 هاي شبکه؛ ظرفیت خطوط، ولتاژ شین 

 شبکه؛ انداز راهخود هاي  تعداد و محل واحد 

 آمد؛ ماتورها قبل و بعد از وقوع پیش میزان بارگذاري خطوط و ترانسفور 

 هاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛ میزان تولید واحد 

 هاي تولیدي؛ مشخصات واحد 

 الگوي مصرف بار؛ 

 ها؛ سازي بار نحوه مدل 

 گیري شده از شبکه؛ مقادير اندازه 

 ر سیستم مورد مطالعه ممکن است اتفاق بیافتد؛هاي گذرايي كه دانواع حالت 

  مشخصات شبکه شامل سط  اتصال كوتاه ، نسبتx/r و ولتاژ؛ 

 پارامترهاي خطوط انتقال؛ 

 مشخصات ترانسفورماتورها؛ 

 مشخصات بارها؛ 

 ها؛ پارامترهاي ژنراتور 

 نوع و مکان بروز اغتشاش؛ 

 ؛ضرايب مشاركت باس ها در ناپايدارسازي ولتاژ 

 ؛ ها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ اركت شاخهضرايب مش 

 ؛ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژ 

 هاي حوزه خروجي  -2-4

 باشد: هاي زير مي برداري شامل خروجي حوزه بهره
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 اي؛ هاي تحلیلي و آماري دوره تهیه گزارش 

 نگهداري تصاوير و اسناد مرتبط با تجهیزات؛ 

 ها؛ افزار براي ساير نرم ارائه واسط استاندارد 

 خطي؛ هاي تک روزرساني نقشه نگهداري و به 

 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین؛ 

 هاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط؛ توان 

 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط؛ 

 هاي تولیدي؛ تعیین سهم بهینه هريک از واحد 

 سیستم؛ برداري از محاسبه حداقل هزينه الزم جهت بهره 

 ها از شبکه؛ تعیین اولويت خروج بار 

 تعیین مکان و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ 

 هاي حالت شبکه؛ مقادير تخمین زده شده از متغیر 

 هاي حالت شبکه؛ گیري شده و تخمین زده شده از متغیر تفاضل بین مقادير اندازه 

 هاي مشکوک؛ گیري شده از شبکه و شناسايي پارامتر صحت سنجي و تصحی  اطالعات اندازه 

 تعیین مقادير بهبود يافته پارامترهاي مشکوک؛ 

 پذيري شبکه؛ تعیین مشاهده 

 پذير؛ تعیین جزاير رويت 

 هاي بحراني؛ گیر شناسايي اندازه 

 پذيري شبکه؛ هاي جديد جهت بازيابي و تکمیل رويت گیر جايابي اندازه 

 تواند در سیستم رخ دهد؛ذراي محتملي كه ميهاي گشناسايي انواع حالت 

 هاي گذراي سیستم؛پاسخ سیستم در مواجهه با حالت 

   در نقاط مختلف شبکه؛ اتصال كوتاهآگاهي از سط 
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 شناسايي نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛ 

 محاسبات افت ولتاژ در سیستم؛ 

 هاي  منحنيP-V هاي موجود در شبکه؛ براي كلیه شین 

 هاي  منحنيQ-V در شبکه؛ موجودهاي  كلیه شین براي 

  حساسیت خوديشاخص Q-V ؛ 

  حساسیت متقابلشاخصQ-V ؛ 

  ژنراتورهاي شبکه؛ رو تورپاسخ زاويه 

 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم؛ 

 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف؛ 

 افزاري حوزه هاي نرم رويه  -2-5

 لیست شده است. (1-2) برداري در جدول هاي حوزه بهره رويه

 برداري بهره ي حوزه افزاري نرم هاي رويه (: 1-2) جدول

 رويه شماره رويه

 ي بارنیب شیپ 1

 تخمین حالت  2

 آنالیز رخداد 3

 حذف بار اتوماتیک 4

 پخش بار 5

 پخش بار بهینه 6

 مشاركت واحدها 7

 بازيابي 8

 آنالیز اتصال كوتاه 9

 اي آنالیز پايداري زاويه 10

 لیز پايداري ولتاژآنا 11
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 پخش بار  -1-1-1

هاي مشخص و معلوم به محاسوبه   برداري كه در حالت ماندگار به ازاي بار رويه پخش بار ابزاري است پايه براي حوزه بهره

هواي   هاي اكتیو و راكتیو جاري در خطوط انتقال و توان ها، توان ها شامل ولتاژ شین پردازد. اين كمیت هاي الکتريکي مي كمیت

طوور كلوي حول يوک      توان گفت كه محاسبه پخش بار بوه  طور خالصه مي باشد. بنابراين به ها مي و و راكتیو تولیدي ژنراتوراكتی

هاي مبتني بر تکرار حول شوود    سیستم قدرت در حالت ماندگار و متقارن است كه شامل معادالت غیرخطي بوده و بايد با روش

[8.] 

 توان به موارد زير اشاره كرد: شود كه مي يهاي مختلفي انجام م حل پخش بار به روش

  سايدل –روش گوس 

  رافسون –روش نیوتون 

 پخش بار مجزا 

 پخش بار مجزاي سريع 

 بخش بار مستقیم 

 هاي رويه ورودي -2-5-1-2

 اند از: هاي رويه پخش بار عبارت ورودي

 مرجع،  هاي شبکه شامل: نوع شین اطالعات شین( هاP-Q  وP-Vاندازه و زاويه فاز اولی ،)هواي مرجوع،    ه ولتاژ شین

هواي اكتیوو و راكتیوو تولیودي      ، حداقل و حوداكثر تووان  P-Qهاي  هاي اكتیو و راكتیو مصرفي تولیدي شین توان

-ي ولتاژ شینهاي موازي به هر شین و توان اكتیو و اندازه و توان راكتیو تزريق شده توسط خازن P-Qهاي  شین

 ؛P-Vهاي 

 نس خطوط )مقاومت و راكتانس(، نصف سوسپتانس كل خط و نقطه تنظیم توپ  اطالعات خطوط شبکه شامل: امپدا

 ها. ترانسفورماتور

 هاي رويه خروجي -2-5-1-3
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 اند از:  هاي رويه پخش بار عبارت خروجي

 اندازه و زاويه ولتاژ در هر شین 

 هاي اكتیو و راكتیو عبوري از هر خط توان 

 توان تلف شده اكتیو و راكتیو در خطوط 

 زنيا هاي پيش رويه -2-5-1-4

هواي تولیودي،    باست اطالعات اولیه به شبکه اعمال شود. بدين جهت الزم است كه سهم واحود  جهت انجام پخش بار مي

ها مانند راكتانس و تپ تورانس و   ي خطوط و ژنراتورپارامترهامیزان بار مصرفي، آخرين وضعیت توپولوژيکي شبکه و همچنین 

گیري شده از شبکه همواره با خطا همراه است، بنوابراين الزم اسوت    ات اندازه... مشخص باشد. اما الزم به ذكر است كه اطالع

گیري شده ابتدا رويه تخموین حالوت اجورا شوود. بنوابراين الزم اسوت كوه         كه جهت تعیین صحت و يا اصالح اطالعات اندازه

 هاي زير پیش از رويه پخش بار اجرا شوند. رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 تخمین حالت 

 ركت واحدهامشا 

 ي رويهروندنما -2-5-1-5

 كنید. مشاهده مي( 1-2شکل )ي رويه پخش بار را در روندنما

راب شخپ هيور

 ،طوطخ تاعالطا لماش راب شخپ هیلوا تاعالطا
اه روتارنژ و اهروتامروفسنارت ،اه نیش

اه نیش ژاتلو زاف هيواز و هزادنا

طوطخ زا يروبع ویتكار و ویتكا ياه ناوت

طوطخ رد هدش فلت ویتكار و ویتكا ياه ناوت

راب ينیب شیپ

اهدحاو تكراشم

يبايزاب

دادخر زیلانآ

کیتاموتا راب فذح

هاتوك لاصتا زیلانآ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ
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 بار پخش هيرو يروندنما (: 1-2) شكل

 پخش بار بهينه  -2-5-2

هاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه      در يک شبکه قدرت يکي از اهداف اساسي اين است كه توان تولیدي واحد

هاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهنود كوه بوار خوود را بوا       ها مجازند كه توان حداقل شود. به عبارتي ژنراتور برداري بهره

پذير  هاي كنترل گويند. هدف از پخش بار، تنظیم تمامي انواع متغیر حداقل هزينه تأمین كنند. اين مسئله را پخش بار بهینه مي

كه ضمن  نحوي به ؛باشد هاي كنترلي مي هاي موازي و ديگر متغیر ها و القاگر ها، خازن ورماتورها، تپ ترانسف همچون ولتاژ ژنراتور

 .[8]ساير توابع هدف برآورده شود يا تلفات حداقل شده يا برداري، هزينه تولید  اي از قیود فیزيکي و بهره برآوردن مجموعه

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي حل پخش بار بهینه مي ازجمله روش

 ريزي خطي؛ برنامه 

 ريزي غیرخطي؛ برنامه 

 ريزي درجه دو؛ برنامه 

 حل به روش نیوتون رافسون؛ 

 هاي رويه ورودي -2-5-2-1

 باشد: هاي زير مي پخش بار بهینه شامل ورودي

  باشد شامل اطالعات خطوط،  هاي پخش بار مي پخش بار؛ اين اطالعاتي مشابه اطالعات ورودياطالعات مورد نیاز

 ها. ها و ژنراتور شین

 هاي تولیدي معموال  به صورت يک تابع درجه دوم از توان تولیدي  هاي تولیدي؛ هزينه واحد ضرايب تابع هزينه واحد

 شوند.  آن واحد مدل مي

 هاي رويه خروجي -2-5-2-2

 باشد: هاي زير مي شامل خروجي پخش بار بهینه

 ها؛ تعیین اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین 
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 تعیین تپ ترانسفورماتورها؛ 

 تعیین توان انتقالي خطوط؛ 

 تعیین توان تلف شده در خطوط؛ 

 هاي خازني  میزان توان راكتیو تزريقي توسط بانک 

 هاي تولیدي؛  تعیین سهم بهینه هريک از واحد 

 برداري از سیستم؛ زم جهت بهرهمحاسبه حداقل هزينه ال 

 نياز هاي پيش رويه -2-5-2-3

هايي كه پیش از رويه پخوش بوار    بايست مانند رويه پخش بار عمل نمود و همان رويه جهت انجام پخش بار بهینه نیز مي

 شد، در اينجا نیز بايد اجرا شوند.  بايست اجرا مي مي

 نیاز براي پخش بار عبارت است از: هاي پیش رويه

 بار بیني پیش 

 پايش شبکه 

 بار بهینه پخش 

 مشاركت واحدها 

 ي رويهروندنما -2-5-2-4

 ذكر شده است. (2-2شکل )ي رويه پخش بار بهینه در روندنما
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هنيهب راب شخپ هيور

 تاعالطا لماش راب شخپ هیلوا تاعالطا
اه روتارنژ و اهروتامروفسنارت ،اه نیش ،طوطخ

راب ينیب شیپ

اهدحاو تكراشم

يدیلوت ياهدحاو هنيزه عبات بيارض

اه نیش ژاتلو زاف هيواز و هزادنا

طوطخ زا يروبع ویتكار و ویتكا ياه ناوت

طوطخ رد هدش فلت ویتكار و ویتكا ياه ناوت

دیلوت زا اهدحاو زا کيره هنیهب مهس

متسیس زا يرادرب هرهب تهج مزال هنيزه لقادح

کیتاموتا راب فذح

هاتوك لاصتا

يبايزاب

 

 نهيبه بار پخش هيرو يروندنما (: 2-2) شكل

 بيني بار پيش  -2-5-3

بینوي بوار نقطوه آغوازين      قوت پویش  برداران بووده اسوت. در حقی   بیني مصرف انرژي الکتريکي همواره مورد توجه بهره پیش

 شود.  هاي قدرت محسوب مي ريزي سیستم گیري و برنامه تصمیم

بیني خوب از بوار   بیني با دقت و قابل اعتماد بار كوتاه مدت است. يک پیش بیني بار ابزار مناسبي جهت پیش افزار پیش  نرم

انرژي خريداري شده، مديريت تقاضاي سیستم، ارتقاء سیستم ها،  توجهي بر روي توان تولیدي واحد شبکه، تأثیر مستقیم و قابل

توان به مووارد   ها مي بیني بار وجود دارد كه از جمله آن هاي مختلفي براي پیش  ريزي بر اساس نرخ رشد بار دارد. روش و برنامه

 زير اشاره كرد:

 روش مصرف نهايي؛ 

 هاي زماني؛ روش 

 روش كاربري اراضي؛ 

 هاي عصبي مصنوعي؛ ش شبکههاي نوين مانند رو روش 

 هاي رويه ورودي -2-5-3-1

 :[8]اند از  بیني بار عبارت هاي رويه پیش ورودي
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 طور جداگانه وارد كند. اطالعاتي  بايست تقويم هر سال را به هاي موردنظر كاربر مي ورودي تقويم ساالنه؛ براي سال

ماره سال، ماه، شماره روز در هر ماه، شماره روز در هور هفتوه و   اند از: ش شود عبارت كه تقويم ساالنه گنجانده مي

در توان به ازاي هريک از موارد زير يک كد  كند. براي مثال مي كد هر روز. كد هر روز، نوع آن روز را مشخص مي

 گرفت. نظر

 هاي عادي؛ روز 

 هاي تعطیل رسمي؛ روز 

 هاي جشن ملي؛ روز 

 هاي جشن مذهبي؛ روز 

 ي؛هاي عزاي مل روز 

 هاي عزاي مذهبي؛ روز 

 توانود بوه صوورت     باشد. ايون ورودي موي   بیني بار، اطالعات ساعتي بار مي هاي رويه پیش اطالعات بار؛ از ديگر ورودي

عدد متناظر  24ساالنه به رويه اعمال شود. با توجه به اطالعات ورودي تقويم ساالنه به ازاي هر روز در تقويم ساالنه 

 شود.  عت گنجانده ميسا 24با اطالعات بار 

 هاي آب و هوايي )از  بیني بار، اطالعات ساعتي پارامتر اطالعات آب و هوايي؛ يکي ديگر از اطالعات ورودي رويه پیش

باشد. اطالعات دمايي نیز ماننود اطالعوات بوار بوا      قبیل دما، رطوبت و ...( نمايندگان آب و هوايي شبکه موردنظر مي

سواعت گنجانوده    24عدد متناظر با اطالعات آب و هوايي  24زاي هر روز در تقويم ساالنه توجه به تقويم ساالنه به ا

 شود.  مي

 بیني بار براي روز آينده را داشته باشیم و براي مثال مسوابقه فوتبوالي در    كه قصد پیش ورود اطالعات دستي؛ درصورتي

بیني بار را اصالح كنیم. همچنین  بجا كرده و پیشرا به صورت دستي جا بار کیپتوان  داشته باشد، مي وجودروز آينده 

 ي وضعیت آب و هوايي و يا فرامین اجرايي باشد.  روزرسان بهتواند شامل  اين اطالعات مي

  اطالعات زمان حقیقي ارسال شده از سويAGC؛ 
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 را داريوم، الزم   بینوي بوار بوراي آن    بیني شده از وضعیت آب و هوا؛ براي دوره كوتاه مدت كه قصد پیش اطالعات پیش

 هاي آب و هوايي )دما، رطوبت و ...( آن دوره داشته باشیم. اي از پارامتر بیني است كه پیش

 هاي رويه خروجي -2-5-3-2

 اند از:  بیني بار عبارت هاي رويه پیش خروجي

 اي هو  طور كامول بررسوي شوده و داده    هاي بار يک سال به هاي بار؛ در بررسي ساالنه، داده شناسايي و تصحی  داده

 گردد.  ها پیشنهاد مي ي آننيگزيجانامناسب جهت 

 هواي مشوابه    بیني بار مانند يافتن روز هاي پیش تواند با هركدام از روش بیني مي بیني بار كوتاه مدت؛ اين پیش پیش

 گردد.  ساعت روز موردنظر مشخص مي 24بیني بار در  انجام شود كه منجر به پیش

 بايسوت   بینوي بوار موي    هاي رويه پیش مشابه؛ يکي از قابلیت  و مقايسه آن با روز بیني شده نمايش گرافیکي بار پیش

 هاي گذشته باشد. بیني شده در دوره زماني موردنظر و مقايسه آن با دوره مشابه در سال نمايش گرافیکي بار پیش

 كردن دوره مووردنظر   بیني بار كوتاه مدت و سپري بیني بار؛ پس از پیش استخراج نمودار توزيع تجمعي خطاي پیش

بینوي بوار را نشوان     شود كه میزان خطاي پیش اي میان بار واقعي شبکه و تخمین صورت گرفته انجام مي مقايسه

 دهد.  مي

 نياز هاي پيش رويه -2-5-3-3

 نیاز ندارد. اين رويه پیش

 ي رويهروندنما -2-5-3-4

 ذكر شده است. ( 3-2شکل )بیني بار در  ي رويه پیشروندنما
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راب ينيب شيپ هيور

هنالاس ميوقت تاعالطا  

هکبش راب تاعالطا

 يياوه و بآ تاعالطا

يتسد تاعالطا

 AGC يقیقح نامز تاعالطا

راب ياه هداد  یحصت و يياسانش

 راب ينیب شیپ

 اب نآ هسياقم و هدش ينیب شیپ راب يکیفارگ شيامن
هباشم ياه زور

هدش ينیب شیپ راب يعمجت عيزوت رادومن جارختسا 

يبايزاب

اه دحاو تكراشم

کیتاموتا راب فذح
 

 بار ينيب شيپ هيرو يروندنما (: 3-2) شكل

 بازيابي  -2-5-4

هاي به هم پیوسته قدرت به داليل مختلفي به شدت در معرض اغتشاشات و خطا قرار دارند. بروز خطا ممکن است  سیستم

هاي جزئوي و يوا كلوي ظواهر      هاي حفاظتي به شکل قطعي با عمل كردن سیستم تيدرنهاي و بردار بهرهبه صورت نقض قیود 

كوار   بورداري عوادي بوه    منظور بازگرداندن مجدد سیستم به حالت بهوره  هاي مشخصي به بنابراين ضروري است استراتژيشود. 

گويند. هدف اساسي رويه بازيابي، تأمین حداكثر بار قطع شوده در كمتورين    گرفته شود. به اين فرآيند بازيابي سیستم قدرت مي

ها، بازيابي  اندازي واحد برداري است. فرآيند بازيابي داراي سه مرحله اساسي راه زمان ممکن با در نظر گرفتن قیود مختلف بهره

 .[8]سیستم و بازيابي بار است 

 توان به موارد زير اشاره كرد: ي ميابيبازهاي پركاربرد  ازجمله روش

 ؛ 1اي بازيابي به روش جزيره 

 ؛ 2ش ستون فقراتبازيابي به رو 

 هاي رويه ورودي -2-5-4-1

                                                 

1
 . islanding 

2
 . backbone 
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 اند از: هاي رويه بازيابي عبارت ورودي

 اطالعاتAGC   هاي شبکه و ژنراتورهاي داراي كنترل فركانس فعال شبکه؛ 

  اطالعاتramp rate توپولوژي شبکه؛واحدهاي تولیدي؛ 

 ي جغرافیايي شبکه مبتني بر  نقشهGISمحل وقوع خطا يا اغتشاش؛؛ 

 هاي شبکه؛ ژ شینظرفیت خطوط، ولتا 

 شبکه؛ انداز خود راههاي  تعداد و محل واحد 

 هاي رويه خروجي -2-5-4-2

 اند از: هاي رويه بازيابي عبارت خروجي

 هاي قدرت؛ هاي كنترلي مانند تپ ترانسفورماتور تعیین متغیر 

 هاي تولیدي؛ ريزي مجدد واحد برنامه 

 ها به سط  مطلوب باز نگوردد   ق تپ ترانسكه ولتاژ پس از بازيابي از طري ها )درصورتي قطع بعضي از بار

 توان با قطع بخشي از بارهاي مصرفي، اين مشکل را برطرف نمود(؛ مي

 هاي حساس و پیکربندي اصلي شبکه قدرت؛ تعیین شین 

 تووان شوبکه را بازيوابي     دار كردن آن، مي به عبارتي در اين مرحله با تشخیص ستون اصلي شبکه و برق

 وارد مدار كرد. گام به گامهاي شبکه را  ها و بار نمود و واحد

 ها با يکديگر و يکپارچه كردن شبکه؛ بندي شبکه به دو يا چند جزيره مجزا و سنکرون نمودن جزيره تقسیم 

 بوه   ،وهیشو  نيتوجه نمود كه در ا دياما با شود، يانجام م يبه صورت مواز ها رهيجز يابيمرحله باز نيا در

 است. ازین ياديانداز ز راه-خود يها واحد

 نياز هاي پيش رويه -2-5-4-3

و سوپس   شده ييشناساشود، الزم است ابتدا عیب  رود به عبارتي وقتي دچار فروپاشي مي يک شبکه از دست مي كه يهنگام

 هاي پیش نیاز بازيابي سیستم عبارت است از: اندازي مجدد شبکه انجام شود. رويه تمام اقدامات الزم براي راه

 بیني بار پیش 
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 کهپايش شب 

 بار پخش 

 بار بهینه پخش 

 مشاركت واحدها 

 ي رويهروندنما -2-5-4-4

 ذكر شده است.  (4-2شکل )ي رويه بازيابي در روندنما

يبايزاب هيور

هکبش يژولوپوت

هکبش ياه نیش نیب هلصاف

 شاشتغا اي اطخ عوقو لحم

هکبش ياه نیش ژاتلو ،طوطخ تیفرظ

هکبش زادنا هار دوخ ياهدحاو لحم و دادعت

راب ينیبشیپ

 يلرتنك ياهریغتم نییعت

يدیلوت ياهدحاو ددجم يزير همانرب

اهراب زا يضعب عطق

 هکبش يلصا يدنبرکیپ و ساسح ياه نیش نییعت
 تردق

راب شخپ

هنیهب راب شخپ

اهدحاو تكراشم

 

 يابيباز هيرو يروندنما (: 4-2) شكل

 آناليز رخداد  -2-5-5

در مشکلي است. بدون  برداري كار بسیار ه ريزي و هم در حوزه بهر ارزيابي درجه امنیت يک شبکه قدرت هم در حوزه برنامه

يوا بوه    مدهاآ شیپتوان تحت عنوان امنیت در مقابل وقوع  هاي قدرت را مي گرفتن مالحظات دينامیکي، امنیت در سیستم نظر

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي رايج آنالیز رخداد مي عبارتي آنالیز رخداد تعريف كرد. ازجمله معیار

 نراتور، خط انتقال، ترانسفورماتور و ...( كوه تحوت عنووان شواخص     خروج تنها يک المان از شبکه )ژN-1   شوناخته

 شود؛ مي

  خروج همزمان خطوط دو مداره؛ 

  ژنراتور در يک ناحیه از شبکه و هرگونه خط ارتباطي كه آن ناحیه را بوه موابقي    نيتر بزرگدر شرايط خاص، خروج

 كند؛ شبکه متصل مي
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برداري از سیستم به صورت ايمن انجام شود. سؤال اساسوي در آنوالیز    آورد تا بهره هم ميها اين امکان را فرا بررسي پیشامد

ها بررسي شوند  اي كه تمام رخداد گونه ها را به چه نحوي تحلیل كنیم به يک شبکه قدرت اين است كه هريک از پیشامد  رخداد

قدر از نظر زماني  كنند آن ها در سیستم ايجاد مي مدو همچنین حداقل زمان براي انجام اين كار صرف شود. مشکالتي كه پیشا

بردار سرعت الزم براي حل مشکل احتمالي را ندارد. بنابراين بررسي آنالیز رخداد امري ضوروري بوه    كوتاه است كه در آن بهره

 .[16]رود  شمار مي

 مورد زير اشاره كرد: 2توان به  لیز رخداد ميهاي آنا ازجمله روش

  ؛بهینهآنالیز رخداد با استفاده از پخش بار 

 آنالیز رخداد با استفاده از روش حساسیت شبکه؛ 

كند. به  كند، سرعت حل در مورد مدل مورد استفاده اهمیت پیدا مي از آنجا كه حوزه راهبري شبکه را بصورت آنالين كنترل مي

برداري از وضعیت فعلي مطمئن است يا نه  يک راه جهت تسريع در حل برنامه بررسي  شبکه بايد بداند كه بهره عبارتي اپراتور

هاي قدرت است. در اين مدل با استفاده از پخش بار مستقیم دقت كوافي در   ها استفاده از يک مدل تقريبي در سیستم آمد پیش

 كند.  طور مطلوبي افزايش پیدا مي باشد ولي سرعت به نمي ظرمدنگردد و مقدار ولتاژ  هاي حقیقي ارائه مي توان

 هاي رويه ورودي -2-5-5-1

 اند از: هاي رويه آنالیز رخداد عبارت ورودي

 هاي تولیدي؛ ها و تعداد واحد ماتور اطالعات كلي شبکه شامل تعداد خطوط، ترانسفور 

  ؛و پخش بار بهینه  پخش بار ازیموردناطالعات 

 آنها؛ احتمال خروج ادوات و نرخ 

 آمد؛ ماتورها قبل و بعد از وقوع پیش میزان بارگذاري خطوط و ترانسفور 

 هاي تولیدي قبل و بعد از وقوع پیشامد؛ میزان تولید واحد 

 هاي رويه خروجي -2-5-5-2

 عبارت است از: با استفاده از تحلیل حساسیت هاي رويه آنالیز رخداد   خروجي
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 هواي   ع رخداد؛ با اين نمايش تصوير خوبي از تغییرات ولتاژ در شوین نمايش گرافیکي پروفیل ولتاژ قبل و بعد از وقو

 آيد. مختلف شبکه بدست مي

 جابجايي در تولید و ضرايب توزيع وقفه  بيضراهاي تولیدي؛ اين ضرايب با عنوان  ضرايب حساسیت خطوط و واحد

ا نسبت بوه تغییور در تولیود    شوند. ضرايب جابجايي در تولید حساسیت توان انتقالي از خطوط ر خطوط شناخته مي

ها رخ ندهد. ضرايب توزيع وقفه  اي كه تغییري در توان تولیدي ساير شین گونه دهد به يک شین خاص را نشان مي

دهود. ايون    خطوط نیز حساسیت توان انتقالي از خطوط را نسبت به تغییر در توان انتقالي از خط ديگر را نشان مي

 آيند.  سازي وقفه بدست مي بار مستقیم و مدلضرايب با استفاده از رابطه پخش 

         تعیین خطوط انتقال حساس؛ خطوط حساس خطوطي هستند كه با اعموال وقفوه در يوک خوط انتقوال و يوا واحود

 شود.  ها از محدوده مجاز خارج مي تولیدي، ولتاژ و يا توان انتقالي از آن

 كنود و   طوط را برحسب درجه حساسیت مرتب موي بندي خ بندي خطوط در صورت وقوع پیشامد؛ اين اولويت اولويت

 كند. خطوط با بیشترين و كمترين حساسیت را براي ما مشخص مي

 هاي رويه آنالیز رخداد با استفاده از پخش بار بهینه عبارت است از:   خروجي

 )... فاكتورهاي قابلیت اطمینان سیستم )انرژي از دست رفته و 

 ي هر خروجااهي به ازبرنامه تغییر تولید واحدهاي نیروگ

 نياز هاي پيش رويه -2-5-5-3

آوري كرد. سپس فرضا  به ازاي خروج هر خط  بايست اطالعات الزمه را از پايگاه داده جمع جهت انجام رويه آنالیز رخداد مي

نالیز نیاز براي آ هاي پیش ها و جريان خطوط آگاه شد. رويه هاي رخ داده در ولتاژ شین و انجام يک رويه پخش بار از تخطي

 است.پخش بار بهینه بار  رخداد پخش

 ي رويهروندنما -2-5-5-4

 آورده شده است.( 5-2شکل )ي رويه آنالیز رخداد در روندنما
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دادخر زيلانآ هيور

 اهروتامروفسنارت ،طوطخ دادعت لماش هکبش يلك تاعالطا
يدیلوت ياهدحاو دادعت و

راب شخپ زاین دروم تاعالطا

 اهروتامروفسانرت و طوطخ يراذگراب نازیم

يدیلوت ياهدحاو دیلوت نازیم

راب شخپ

دادخر زا دعب و لبق ژاتلو لیفورپ يکیفارگ شيامن

يدیلوت ياهدحاو و طوطخ تیساسح بيارض نییعت

ساسح لاقتنا طوطخ نییعت

دمآ شیپ عوقو تروص رد طوطخ يدنب تيولوا

 

 رخداد زيآنال يروندنما (: 5-2) شكل

 ها  مشاركت واحد  -2-5-6

رت دارد. مسوئله مشواركت   هواي قود   برداري اقتصادي از سیستم ها در مدار نقش مهمي در بهره مسئله نحوه مشاركت واحد

بورداري و روشون و خواموش كوردن      هواي بهوره   ها است كه در آن بايود هزينوه   ها دربرگیرنده برنامه روزانه كاري نیروگاه واحد

ها بايود   كه مجموعه قیود حاكم بر مسئله رعايت شود. ازجمله قیودي كه در مسئله مشاركت واحد ها كمینه شود، درحالي نیروگاه

 :[17]توان به موارد زير اشاره كرد  مي در نظر گرفت

 محدوديت حداقل زمان روشن و خاموش كردن واحد 

 محدوديت تعادل بار 

 ها محدوديت حداكثر توان تولیدي واحد 

 محدوديت ذخیره چرخان 

 هاي رويه ديورو -2-5-6-1

 اند از:  ها عبارت هاي رويه مشاركت واحد ورودي

 توان به موارد زير اشاره  باشد كه ازجمله آن مي هاي تولیدي؛ اين مشخصات شامل موارد بسیاري مي مشخصات واحد

 كرد: 

 هريک از واحدها  ها شامل حداقل و حداكثر توان تولیدي  محدوديت توان تولیدي واحد 

  ها نه هريک از واحدضرايب تابع هزي 
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 1ها حداقل زمان مجاز فعالیت هريک از واحد 

 2ها حداقل زمان مجاز خاموش بودن واحد 

 اندازي گرم و سرد راه  هزينه 

 ها حداقل ذخیره رزرو چرخان واحد 

 ؛موردمطالعههاي زماني  الگوي مصرف بار شامل حداكثر میزان بار موجود در شبکه در هريک از دوره 

 ؛شرویپار مصرفي براي ساعات بیني از ب پیش 

 ي انتقال به منظور انجام مشاركت واحدها با در نظر گرفتن شبکه اطالعات شبکه 

 هاي رويه خروجي -2-5-6-2

 اند از: ها عبارت هاي رويه مشاركت واحد خروجي

 ها؛ نحوه توزيع توان بین واحد 

 ها؛ تعیین میزان ذخیره چرخان هريک از واحد 

 ها؛ برداري هريک از واحد هاندازي و بهر تعیین هزينه راه 

اي تعیین شوند كه هم مسئله از نقطه نظر اقتصادي توجیوه   گونه هاي فوق بايد به خروجيلودينگ خطوط و ترانسفورماتورها

 داشته باشد و هم ايمن باشد. 

 نياز هاي پيش رويه -2-5-6-3

اشیم. همچنوین آخورين وضوعیت    ها، الزم است كه تخمیني از میزان مصرف داشته ب سازي رويه مشاركت واحد جهت پیاده

ها در تعمیرات هسوتند و   بروز رساني شده از اطالعات توپولوژيکي شبکه شامل اينکه فرضا  كدام واحدها در مدار هستند و كدام

ها داشته باشیم  همچنین وضعیت باز و بسته بودن خطوط اهمیت دارد. همچنین از جهت آنکه يک توزيع اقتصادي بار بین واحد

 نیاز براي اين رويه تعريف شود.  ت كه رويه پخش بار بهینه نیز به عنوان پیشالزم اس

                                                 

1
 . Minimum Up Time 

2
 . Minimum Down Time 
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 ها عبارت است از: نیاز براي مشاركت واحد هاي پیش رويه

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 بار بهینه پخش 

 ي رويهروندنما -2-5-6-4

 آورده شده است.  (6-2شکل )ها را در  ي رويه مشاركت واحدروندنما

اهدحاو تكراشم هيور

يدیلوت ياهدحاو تاصخشم

راب فرصم يوگلا

ور شیپ يفرصم راب زا ينیب شیپ

اهدحاو نیب ناوت عيزوت هوحن

 اهدحاو زا کيره ناخرچ هریخذ نازیم نییعت

اهدحاو زا يرادرب هرهب و يزادنا هار هنيزه نییعت

راب ينیب شیپ
راب شخپ

هنیهب راب شخپ

يبايزاب
 

 ها واحد مشاركت هيرو يروندنما (: 6-2) شكل

 حذف بار اتوماتيک  -2-5-7

شبکه قدرت يک شبکه سنکرون پیوسته بوده كه در آن تعادل بین تولید و مصورف در كول شوبکه در هور لحظوه برقورار       

رخان نیوز  كه ژنراتوري از شبکه خارج شود و رزرو چ نمايد. درصورتي باشد. بنابراين فركانس در محدوده مجاز خود عمل مي مي

هاي ديگر را نیز ممکن است تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه شبکه با يوک خاموشوي سراسوري     به میزان كافي نباشد، ژنراتور

همراه شود. براي جلوگیري از اين اتفاق الزم است پیش از رسیدن به اين مرحله بار زدايي صورت گیورد. در واقوع حوذف بوار     

 توان به موارد زير اشاره كرد:  هاي بار زدايي مي . ازجمله روش[18]باشد  روپاشي شبکه ميآخرين اقدام جهت جلوگیري از ف

 كنترلر مركزي 

  فركانسي 

  ولتاژي 
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سازي است كه زموان   نههاي بهی بیني بار زدايي از شبکه قدرت با استفاده از تکنیک حذف بار اتوماتیک نیز نوعي روش پیش

كنود كوه در    العمل در آن بهبود يافته است. حذف بار اتوماتیک حداقل تواني حقیقي كه بايد بار زدايي شود را تعیین موي  عکس

ها، میزان  طول بار زدايي عواملي ازجمله اينکه اغتشاش در كجا واقع شده و از چه نوعي است، میزان توان تولیدي واقعي واحد

توپولوژي شوبکه، نحووه توزيوع بوار و     میزان قابلیت واحدهاي سريع در بازيابي توان )عملکرد گاورنر(، هاي تولیدي،  رزرو واحد

گرفتن قیود فوق بهترين تركیب بوار بوراي    در نظرگیرد. سپس حذف بار اتوماتیک با  ها را در نظر مي اولويت از دست رفتن بار

شوود.   پس از وقوع اغتشواش انجوام موي    هیثان يلیم  تر از چند اين مراحل در كسري كمكند. تمام  فرايند بار زدايي را انتخاب مي

 :[19]توان به موارد زير اشاره كرد  ازجمله مزاياي حذف بار اتوماتیک مي

 هاي مصرفي؛ حفظ بهینه بار 

  ي غیر ضروري؛ها ييزدا بارحذف 

 كاهش میزان رزرو چرخان مورد نیاز؛ 

 ؛كه تنش مکانیکي سیستم حداقل شود اي گونه سیستم حفظ قابل اطمینان  بار به 

 پاسخ سريع نسبت به اغتشاشات الکتريکي و مکانیکي؛ 

 هاي محاسباتي مقاوم؛ گیري از روش بهره 

 هاي رويه ورودي -2-5-7-1

 اند از:  هاي رويه بار زدايي عبارت ورودي

 ها؛ گیري شده از شین ولتاژ اندازه 

 شبکه؛ اي  فركانس نامي و لحظه 

 هاي شبکه با ولتاژ و فركانس كه در بار زدايي  ها؛ به عبارتي اكتیو يا راكتیو بودن بار و ارتباط بار سازي بار نحوه مدل

 كند. اهمیت پیدا مي

 هاي تولیدي ازجمله ثابت اينرسي؛ چراكه تغییرات فركانس سیستم ناشي از عدم تعوادل   حدهاي وا مشخصات ژنراتور

 آيد. بدست مي ها تولید و مصرف برحسب معادالت نوسان براي ژنراتور
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   حدود حداقل و حداكثري فركانس و ولتاژ مجاز شبکه؛ بار زدايي، بر اساس اينکه چه میزان فركانس يا ولتاژ شوبکه

شود. پس الزم است استانداردي براي تعیین حدود حداكثر و حداقل ولتواژ   ش داشته است انجام ميكاهش يا افزاي

و فركانس تعیین شود. اين استاندارد در كشورهاي مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در كشور انگلسوتان بوار   

 .[19]شود  هرتز انجام مي 8/47و  8/48تر از  هاي كم زدايي در دو مرحله در فركانس

 تواند منجر به خروج خط و يا واحد از مدار شود؛ نوع اغتشاش صورت گرفته و تعیین محل وقوع پیشامد كه مي 

 .اطالعات گاورنر واحدهاي سريع كه داراي قابلیت كنترل فركانس هستند 

 توسوط  باشد. به عنوان مثال در بعضي شبکه ها كه ايون امور    اين رويه مي هاي نحوه ي قطع بار نیز يکي از ورودي

ها براي رويه حذف بار فركانسي مهم خواهنود   گیرد، مکان و تنظیمات آن انجام مي Under frequencyهاي  رله

 بود. 

 هاي رويه خروجي -2-5-7-2

 خروجي رويه حذف بار اتوماتیک عبارت است از:

 ها تحت  برخي از بار هاي در فرآيند بار زدايي اهمیت دارد. چراكه ي باربند تياولوها از شبکه؛  تعیین اولويت خروج بار

هاي راهنموايي و   ها، چراغ توان به مراكز درماني، بیمارستان شوند. ازجمله اين موارد مي برق يبهیچ شرايطي نبايد 

هوا   ها در اولويت آخر نسبت به ساير بوار  ها اشاره كرد. به همین دلیل اين بار رانندگي و مراكز انتظامي مانند زندان

 قرار دارند.

 و میزان باري كه بايد جهت اصالح فركانس شبکه قطع گردد؛ میزان باري اكتیو و راكتیوي كه بايود از   تعیین مکان

هاي مربوطه ارسوال   هر شین قطع شود بر اساس معادالت نوسان و ... محاسبه شده و فرامین الزم جهت قطع بار

ها مجدد در طي چند مرحله بوه   ز بارگردد. بدين ترتیب پس از بهبود افت فركانس و بازگشت آن به مقدار مجا مي

 شوند. سیستم وصل مي

 هواي   هاي مجهز بوه رلوه   خروجي برنامه متناسب با نحوه اجازه قطع بار در شبکه: به عنوان مثال در شبکهUnder 

frequency  هايي كه امکوان قطوع    ها خواهد بود و در شبکه و ولتاژي، خروجي اين رويه تعیین تنظیمات اين رله

  ها خواهد بود. ديسپاچینگ فراهم شده خروجي برنامه میزان قطع بار و اولويت فعال كردن رله بار از
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 نياز هاي پيش رويه -2-5-7-3

كدام در جهت رفوع دائموي    كه هیچ هاي بهبود عیب بررسي شود و درصورتي براي انجام حذف بار الزم است كه تمام روش

هاي آنالیز پايداري ولتاژ، فركانس و  الزم است كه رويه جهت نيبدي شود. ازس ادهیپگاه رويه حذف بار  نبودند، آن رگذاریتأثعیب 

بیني كوتاه مدت بار تخمین مناسبي از رشد يا كاهش مصرف بدست آورد، چراكه  اي پیشتر اجراء شوند و همچنین با پیش زاويه

هواي   پايداري بکشاند. بدين ترتیب رويوه اگر عیب برطرف نشود و بار مدام در حال افزايش باشد ممکن است شبکه را تا مرز نا

بايست پیش از حذف بار اجرا شوند تا از وقوع حوذف بوار    هايي است كه يا مي نیاز براي حذف بار اتوماتیکي از جنس رويه پیش

هوا عبوارت    شوند. اين رويوه  اي شبکه استفاده مي هايي است كه جهت پايش و مديريت لحظه آورد و يا رويه به عملجلوگیري 

 است از:

 كنترل اتوماتیک تولید 

 بیني بار پیش 

 پايش شبکه 

 بار پخش 

 آنالیز اتصال كوتاه 

 اي آنالیز پايداري زاويه 

 آنالیز پايداري ولتاژ 

 ي رويهروندنما -2-5-7-4

 ذكر شده است.( 7-2شکل )ي رويه حذف بار اتوماتیک در روندنما

کيتاموتا راب فذح هيور

هکبش يا هظحل و يمان سناكرفهکبش زا اهراب جورخ تيولوا نییعت

اهراب يزاس لدم هوحن

يدیلوت ياهدحاو ياهروتارنژ تاصخشم

هکبش زاجم سناكرف و ژاتلو يرثكادح و لقادح دودح

شاشتغا عوقو لحم و شاشتغا عون

 اي سناكرف حالصا يارب هك يراب نازیم و لحم نییعت -
 .دوش عطق دياب ژاتلو

راب ينیبشیپ

راب شخپ

هاتوك لاصتا زیلانآ

يا هيواز يرادياپ زیلانآ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ 
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 کياتومات بار حذف هيرو يروندنما (: 7-2) شكل

 ناليز اتصال كوتاهآ  -2-5-8

منظور آگاهي از سطوح اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه و همچنین شناسايي نقاط  آنالیز اتصال كوتاه در سیستم قدرت به

تور  تور و مناسوب  در جهت طراحي بهینه اتصال كوتاه زیآنالشود. اطالعات به دست آمده از رويه قوت و ضعف سیستم انجام مي

 گیرند. ت آن مورد استفاده قرار ميسیستم و افزايش امنی

در سیستم ممکن است منجر به طراحي ناصحی  سیستم حفاظتي گردد.  اتصال كوتاهبه عنوان نمونه عدم آگاهي از مقادير 

ي سیسوتم حفواظتي شوود. ايون     نابجوا اين طراحي نامناسب ممکن است در شرايط تحت استرس شوبکه منجور بوه عملکورد     

 ست موجب تغییر شرايط و حالت سیستم شده و آن را به سمت ناپايداري و خاموشي سوق دهد.ممکن ا نابجاعملکردهاي 

 هاي رويه ورودي -2-5-8-1

 سازي آن؛هاي سیستم جهت مدلاطالعات جامع و دقیق از المان 

  هاي الکتريکي قبل از وقوع خطا؛جهت آگاهي از مقادير كمیت پخش باراطالعات حاصل از رويه 

 ي گذراي الکترومغناطیسي؛هانتايج مطالعات حالت 

 هاي رويه خروجي -2-5-8-2

 توان به موارد ذيل اشاره نمود :هاي رويه آنالیز اتصال كوتاه مياز خروجي

   در نقاط مختلف شبکه؛ اتصال كوتاهآگاهي از سط 

 شناسايي نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛ 

 محاسبات افت ولتاژ در سیستم؛ 

 و...؛ 

 نياز هاي پيش رويه -2-5-8-3

 براي آنالیز اتصال كوتاه عبارت است از:نیاز  هاي پیش رويه

 بار پخش 
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 ي رويهروندنما -2-5-8-4

نشان داده   (8-2شکل )باشد، در هاي اين رويه ميها و خروجيدهنده ارتباط وروديكه نشان اتصال كوتاهي رويه روندنما

 شده است.

هاتوك لاصتا زيلانآ هيور

اهروتارنژ هب طوبرم تاعالطا

اهروتامروفسنارت هب طوبرم تاعالطا

لاقتنا طوطخ هب طوبرم تاعالطا

اطخ عوقو زا دعب و لبق ژاتلو

اطخ عوقو لحم

بیع يانام تلاح اي ارذگ ياه نايرج

ساب سنادپما سيرتام

نیش ره رد طخ ياهژاتلو

يلاوت ياه سيرتام

راب شخپ

ژاتلو يرادياپ زیلانآ

کیتاموتا راب فذح

يا هيواز يرادياپ زیلانآ
 

 رويه آناليز اتصال كوتاه در سيستم قدرت يروندنما (: 8-2) شكل

 ناليز پايداري ولتاژآ  -2-5-9

هاي خود در محدوده مجاز پس از وقوع  پايداري ولتاژ مربوط به توانايي سیستم قدرت براي حفظ ولتاژ ماندگار تمامي باس

هاي اخیر با توجه به رشد میزان مصرف و هزينه باالي احداث در سال .باشد يک اغتشاش نسبت به شرايط اولیه عملکرد آن مي

هاي قدرت بعضا  در نزديکي حاشیه پايداري ولتاژ ، شبکهافتهيساختارهاي تجديد ط انتقال به ويژه در سیستمها و خطونیروگاه

ي اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. وقوع خاموشيها مهر و مومگردند و لذا اين شکل پايداري در ي ميبردار بهرهخود 

 ]20[ 2003ي شبکه شمال شرق آمريکا و كانادا در سال فروپاشیا مانند هاي قدرت مهم دنهاي سراسري اخیر در برخي شبکه

 باشند. گوياي اين مطلب مي ]21[ 2003و فروپاشي شبکه قدرت جنوب سوئد در سال 

كه دهد. با توجه به اينتوان راكتیو مصرفي خود را ندارد، رخ مي نیتأمسیستم توانايي  كه يزمانناپايداري ولتاژ معموال  

اري ولتاژ در سیستم ممکن است منجر به فروپاشي سیستم و خاموشي گردد، بايستي جهت ارتقاي امنیت سیستم، ناپايد

 ي و در زمان مناسب تشخیص داد. درست بهاز وقوع اين پديده جلوگیري كرد و يا وقوع آن را  االمکان يحت

 هاي رويه ورودي -1-1-1-1
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 باشد: هاي زير مي ژ، رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل وروديي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاطوركل به

  مشخصات شبکه شامل سط  اتصال كوتاه ، نسبتx/r و ولتاژ؛ 

 پارامترهاي خطوط انتقال؛ 

 مشخصات ترانسفورماتورها؛ 

 مشخصات بارها؛ 

 ها؛ پارامترهاي ژنراتور 

 نوع و مکان بروز اغتشاش؛ 

 ؛لتاژضرايب مشاركت باس ها در ناپايدارسازي و 

 ؛ ها و نقاط بار در ناپايدارسازي ولتاژ ضرايب مشاركت شاخه 

 ؛ضرايب مشاركت ژنراتورها در ناپايداري سازي ولتاژ 

 هاي رويه خروجي -2-5-9-1

 باشد: هاي زير مي ي بدون در نظر گرفتن روش بررسي پايداري ولتاژ، رويه آنالیز پايداري ولتاژ شامل خروجيطوركل به

 هاي  منحنيP-V  هاي موجود در شبکه؛ شینبراي كلیه 

 هاي  منحنيQ-V در شبکه؛ موجودهاي  براي كلیه شین 

  حساسیت خوديشاخص Q-V میزان تووان راكتیوو   كه  را درصورتيولتاژ  منهافزايش تغییرات دا؛ اين شاخص میزان

 دهد. به شین تغییر كند را نشان ميتزريقي 

  حساسیت متقابلشاخصQ-V تووان  كوه   را درصوورتي  ها شین هات دامنه ولتاژ كلیافزايش تغییر؛ اين شاخص میزان

 دهد. را نشان مي دچار تغییر شود شین ديگرراكتیو تزريقي به 

 نياز هاي پيش رويه -2-5-9-2

 عبارت است از:نیاز آنالیز پايداري ولتاژ  هاي پیش رويه

 بار پخش 

 آنالیز اتصال كوتاه 
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 ي رويهروندنما -2-5-9-3

شوکل  باشود، در  هاي اين رويه مطالعاتي موي ها و خروجيارتباط ورودي دهنده ننشاي رويه آنالیز پايداري ولتاژ كه روندنما

 نشان داده شده است.  (2-9)

ژاتلو يرادياپ زيلانآ هيور

راب شخپ درادناتسا تاعالطا 

ژاتلو يزاسرادياپان رد اهراب تكراشم بيارض

 يزاسرادياپان رد راب طاقن و اه هخاش تكراشم بيارض
ژاتلو

ژاتلو يزاسرادياپان رد اهروتارنژ تكراشم بيارض

هکبش رد دوجوم ياه نیش هیلك يارب P-v ياه ينحنم

هکبش رد دوجوم ياه نیش هیلك يارب Q-V ياه ينحنم

Q-V يدوخ تسیساسح صخاش

Q-V يدوخ تسیساسح صخاش

راب شخپ

هاتوك لاصتا زیلانآ

کیتاموتا راب فذح

 

 قدرت سيستم در ولتاژ يداريپا رويه يروندنما  (: 9-2) شكل

 آناليز پايداري زاويه  -2-5-10

به هم پیوسته در حفظ همگامي خود، پس از هاي سنکرون سیستم يک شبکه قدرت  اي هم به توانايي ماشین پايداري زاويه

ساز كمبود منابع میراكننده )نظیر پايدار لیبه دلمواجه شدن با يک اغتشاش مربوط است. پايداري زاويه اغتشاش كوچک عمدتا  

 ي معادالت دينامیکي بررسي نموود. از طورف ديگور   ساز يخطتوان آن را با دهد و ميسیستم قدرت( در سیستم قدرت رخ مي

 هيو زاوپايداري گذراي سیستم قدرت كه ماهیت غیرخطي دارد در اثر اغتشاشات بزرگ سیستم و به صورت افوزايش نوسوانات   

 گردد.با ساير ژنراتورهاي شبکه  ها آنتواند منجر به ناهمگامي آيد كه ميمي به وجودروتور برخي از ژنراتورها 

هاي موجود در سیستم، هنگوام  م براي حفظ عملکرد سنکرون ماشینپايداري گذراي سیستم قدرت به مفهوم توانايي سیست

گوردد.  هوا موي  است. وقوع چنین اغتشاشي منجر به تغییرات بزرگ در زاويه روتور ماشوین  ازآن پسبروز يک اغتشاش بزرگ و 

دست رفتن سونکرونیزم  طور كلي، از گردند. بهها از حالت سنکرون خارج مياقدامات اصالحي مؤثر نباشد، ماشین كه يدرصورت

تورين نووع ناپايوداري بوه     افتد. در نتیجه ناپايداري گوذرا سوريع  ها تنها در طول چند ثانیه بعد از بروز اغتشاش اتفاق ميماشین

جنبه  نيتر مهمرود. طبیعت غیرخطي پايداري گذرا، سرعت بروز و تأثیرات مخرب آن بر سیستم قدرت، اين پديده را به شمارمي
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هنگام تبديل نمووده  سیستم قدرت و در عین حال دشوارترين مسئله براي بررسي و كنترل به خصوص در مطالعات بهپايداري 

 .]22[است 

-اي اغتشاش بزرگ در سیستم قدرت تحت عنوان شرايط نوسان توان در شبکه نیز مطرح موي وقوع شرايط نوسانات زاويه

موقوع  كار رفته در شبکه بايستي توانايي تشخیص صحی  و بوه كنترلي به هاي حفاظتي وشود. در مواجهه با اين شرايط سیستم

هاي ناشي از آن اقدامات الزم ناپايداري نوسانات را داشته باشند تا در جهت جلوگیري از فروپاشي كل شبکه و كاهش خسارت

 را اعمال نمايند. 

اي مورد توجوه قورار گیورد و    بحث پايداري زاويهبنابراين در بحث مربوط به مطالعات امنیت سیستم قدرت الزم است كه م

 ريزي شود.هاي كنترلي مناسب جهت مواجهه با اين شرايط  در سیستم برنامهاستراتژي

 هاي رويه ورودي -2-5-10-1

 اند از: اي عبارت هاي رويه آنالیز پايداري زاويه ورودي

 هوا؛اين   الکتريکي اولیوه خروجوي ماشوین    ها، توان هاي ابتدايي ماشین ماتريس ادمیتانس باس، ولتاژ ابتدايي، جريان

 توان از محاسبات پخش بار بدست آورد. مقادير را مي

  ثابت اينرسي، راكتانس گذراي محور طولي براي هر ماشین سنکرون؛اطالعات دينامیکي از قبیل 

 نوع عیب و زمان بروز آن؛ 

 هاي رويه خروجي -2-5-10-2

 ز:اند ا اي عبارت هاي رويه آنالیز پايداري زاويه خروجي

 پاسخ زاويه روتور ژنراتورهاي شبکه؛ 

 محاسبات زمان بحراني رفع خطا از سیستم؛ 

 محاسبات زمان بحراني جداسازي سیستم از نقاط مختلف؛ 

 و... ؛ 

ي كنترلي جهت حفظ امنیت و پايداري سیستم در مواجهه با اغتشاشات مختلف ها ياستراتژها، البته متناسب با اين خروجي

 د.شوريزي ميبرنامه
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 نياز هاي پيش رويه -2-5-10-3

 اي عبارت است از: نیاز براي آنالیز پايداري زاويه هاي پیش رويه

 بار پخش 

 آنالیز اتصال كوتاه 

نیواز رويوه آنوالیز    هاي پیشبه عنوان رويه اتصال كوتاههاي گذراي الکترومغناطیسي و ، مطالعات حالتپخش بارهاي رويه

 باشد.ن رويه به صورت موازي با رويه آنالیز پايداري ولتاژ قابل تحقق ميشوند. ايپايداري زاويه در نظر گرفته مي

 ي رويهروندنما -2-5-10-4

نشان  (10-2شکل ) باشد درهاي اين رويه ميها و خروجيارتباط ورودي دهنده نشاني رويه آنالیز پايداري ولتاژ كه روندنما

 داده شده است.

 يرادياپ زيلانآ هيور
يا هيواز

راب شخپ هيور يجورخ خياتن

يلوط روحم يارذگ سناتكار ،يسرنيا تباث

بیع زورب نامز و بیع عون

 نیشام يکيرتکلایجورخ ناوت و سناكرف و ناوت هيواز
نورکنس ياه

نامز بسح رب اه نیش ژاتلو

متسیس يرادياپ ياه هصخشم لیلحت

متسیس زا اطخ عفر ينارحب نامز هبساحم
راب شخپ

فلتخم طاقن زا متسیس يزاسادج ينارحب نامز هبساحم
هاتوك لاصتا زیلانآ

 

 قدرت سيستم در ولتاژ يداريپا زيلآنا رويه يروندنما (: 10-2) شكل

 ي حوزهروندنما  -2-6

 ذكر شده است. (11-2شکل )برداري در  ي مراحل اجراي مطالعات حوزه بهرهروندنما
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 يبردار بهره حوزه ياجرا مراحل يروندنما (: 11-2) شكل
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 ي حوزه آينده  -2-7

بوود؛ اموا اموروزه     يررقوابت یغشد و از همین رو انحصواري و   در گذشته صنعت برق به عنوان يک خدمت عمومي تلقي مي

ساختار برق نسبت به گذشته تغییر كرده است و به عبارتي صنعت برق با تجديد ساختار روبرو شده است. در ساختار جديد، بازار 

كنود.   ي حركوت موي  فروشو  خورده ، انتقوال و  تولیود خصوصوي  بخش سه برق در جهت تجديد ساختار اقتصادي صنعت برق در 

هوايي دارد. ازجملوه وظوايف     اختار يافته نیز با آنچه كه در سیسوتم سونتي وجوود دارد تفواوت    برداري در سیستم تجديد س بهره

 توان به موارد زير اشاره كرد: مي افتهيساختاربردار در سیستم تجديد  بهره

 حفظ ايمني شبکه؛ 

 كنترل فركانس؛ 

 كنترل ولتاژ؛ 

 تضمین عدم تبعیض بین بازيگران سیستم؛ 

 هاي الزم سیستم؛ هاي توسعه ظرفیت اعالم نیاز 

 و ...؛ 

دهند لیسوتي از   شود فارغ از قیمتي كه بازيگران بازار ارائه مي برداري كه به صورت آفالين انجام مي در حوزه مطالعات بهره

شووند. در ايون    بايست به تعمیرات بروند استخراج موي  هايي كه مي ها و همچنین واحد هاي تولیدي برحسب حداقل هزينه واحد

 گويند. شود. به اين رويکرد، رويکرد هزينه محور مي د عملیاتي سیستم نیز در نظر گرفته ميمرحله قیو

هاي سنتي در مقايسه با تکنولوژي شوبکه   هاي قدرت الزم به ذكر است كه شبکه سازي شبکه همچنین در راستاي هوشمند

بردار مستقل سیستم از  كنوني با توجه به آنکه بهرههوشمند، مکانیزم محدودي براي كنترل و نظارت در اختیار دارند. در ساختار 

ها تنهوا ديود    برخي داده وجود نيبااهاي نصب شده به وضعیت شبکه برق دسترسي دارد،  گیري و سنسور طريق تجهیزات اندازه

ستر شبکه هوشمند بردار شبکه در ب دهد. آنچه كه در حوزه وظايف بهره  دهد را نشان مي در شبکه رخ مي واقعا محدودي از آنچه 

 جهوت  نيبود مناسب تأمین كند.  تیفیباككنندگان را بدون وقفه و  بردار بتواند برق مصرف كند آن است كه بهره اهمیت پیدا مي

 هاي زير را در بر داشته باشد: اي كه ويژگي گونه افزاري الزم براي اين امر محقق شود به بايست بستر نرم مي

 هاي مشتري؛ بررسي خاموشي 
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 رل و مديريت تولید پراكنده؛كنت 

 گیري سط  ولتاژ مشتري و كیفیت توان؛ اندازه 

 بارگذاري دينامیک خطوط انتقال و در نتیجه افزايش ظرفیت خطوط انتقال؛ 

در آن،  ريپوذ  ديو تجدهواي   هاي قدرت با در نظر گورفتن نفووذ انورژي    برداري از سیستم در ادامه الزم به ذكر است كه بهره

هواي   هاي تجديد پوذير و واحود   تم به همراه داشته است. تفاوت اساسي مابین تولید واحدسبرداران سی راي بهرههايي را ب چالش

توانود قابول    بیني صحی  بار و تولیود موي   پذيري اضافي است. عدم قطعیت با پیش حرارتي سنتي عمدتا  در عدم قطعیت و تغییر

اي وجود خواهود داشوت كوه     پذيري اضافي ل انجام شود همچنان تغییربیني به صورت كام باشد، اما حتي اگر پیش مديريت مي

شووند.   ي موي بنود  میتقسهاي تولید پراكنده به دو دسته قابل كنترل و غیر قابل كنترل  بايست مديريت شود. همچنین واحد مي

ه به شرايط آب و هوايي و ساير چراك ،بیني تولید دارند كه ممکن است بسیار پیچیده باشد نیاز به پیش كنترل رقابلیغهاي  واحد

بینوي و قطعوي    تواند باعث ايجاد اختالف بین مقادير پویش  شوند. عدم قطعیت ذكر شده مي ي مرتبط مينیب شیپ رقابلیغشرايط 

گردد كه  هاي تولید به عنوان رزرو مي بردار براي پوشش اين اختالف مجبور به در نظر گرفتن بخشي از ظرفیت تولید شود. بهره

ها تدوين برناموه پاسوخگوي بوار     موضوع هزينه رزرو را در پي خواهد داشت. يکي از راهکارهاي مقابله با اين عدم قطعیت اين

 باشد. مي
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 فصل سوم 3

ي مطالعات  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 حفاظت
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 مقدمه

آن  كنندگان مصرفتريکي با كیفیت و پايايي باال به هدف نهايي از عملکرد يک سیستم قدرت به هم پیوسته ارائه توان الک

عملکرد مطمئن و پايدار آن را دچوار مشوکل نمايود. از     باشد. در اين میان همواره ممکن است برخي اغتشاشات در سیستم،مي

ره كورد  توان به خطاهاي اتصال كوتاه، عیوب تجهیزات شبکه و ساير شرايط غیرعادي در شوبکه اشوا  جمله اين اغتشاشات مي

[23-24.] 

حفاظت سیستم قدرت در واقع دانش و هنر شناسايي عیوب و اغتشاشات سیستم و تجهیزات قدرت بوه منظوور جداسوازي     

هاي حفاظتي  باشد. اين امر توسط مهمترين اجزاي تشکیل دهنده  سیستمهاي احتمالي ميها از شبکه و جلوگیري از آسیبآن

هواي  رلوه "[: 25كنود ] هاي حفاظتي را به اين صورت تعريوف موي  رله IEEEود. موسسه شمحقق مي 1هاي حفاظتييعني رله

ي و خطرناک شبکه بوه  عیرطبیغها تشخیص خطوط و تجهیزات معیوب و ساير شرايط حفاظتي تجهیزاتي هستند كه وظیفه آن

 "باشد.منظور انجام اقدامات كنترلي مناسب مي

 [:26توان به صورت زير برشمرد ]اظتي مناسب براي شبکه قدرت را ميها و مشخصات يک سیستم حفمهمترين ويژگي

 هايي كه الزم است به درستي عمل كند؛: به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي در زمان2پايايي زياد 

 هايي كه الزم نیست عمل نکند؛به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي در زمان :3امنیت زياد 

 شدگي رساني با حداقل قطعیستم حفاظتي طوري عمل كند كه حداكثر تداوم برق: به اين مفهوم كه س4گريانتخاب

 در سیستم رخ دهد؛

 به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي اغتشاش ايجاد شده در سیستم قدرت را در حداقل زموان ممکون و بوا     :5سرعت

 رفع كند تا از دامنه آسیب و خسارت به شبکه كاسته شود؛ اديز  سرعت

                                                 

1
 Protective Relays 

2
 Reliability 

3
 Security 

4
 Selectivity 

5
 Speed 
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 ي با حداقل تجهیزات حفاظتي و مدارات جانبي جهت رسیدن بوه اهوداف   حفاظتن مفهوم كه سیستم به اي :1سادگي

 حفاظتي مورد نظر طراحي گردد؛

 به اين مفهوم كه سیستم حفاظتي با حداكثر قابلیت و با حداقل هزينه مورد استفاده قرار گیرد؛ :2اقتصادي بودن 

باشد. از اين رو در طراحوي و بوه كوار    پذير نميرت صد در صد امکانهاي فوق به صودر عمل برآورده شدن تمامي ويژگي

 باشد.مشخصات فوق مي بردن يک سیستم حفاظتي هدف رسیدن به حداكثر سط  ممکن از

 زولوه يو ادر حوزه حفاظت شوبکه قودرت شناسوايي     مسئلهتوان گفت كه مهمترين بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده مي

باشد. بايستي توجه داشت كه رسیدن به يک سیستم حفاظتي با حداكثر كارايي غیرعادي و اغتشاش مي كردن شبکه از شرايط

هواي  سازي طورح پیاده باشد. از طرف ديگر بعد از طراحي ونیازمند مطالعه شبکه و حداكثر اشراف بر وضعیت عملکردي آن مي

 باشد.نیازمند بررسي و مطالعات بعدي ميها مختلف حفاظتي بررسي عملکرد صحی  و البته هماهنگ اين طرح

رسیدن به اهداف ذكر شده در رابطه با سیستم حفاظتي شبکه قدرت نیازمند فراهم بودن يک بسوتر مطالعواتي و مهندسوي    

افزارهاي مختلف در حوزه حفاظت شبکه فراهم شده است. هدف از ايون فصول از   باشد. امروزه اين بستر توسط نرممناسب مي

 باشد.ي مهندسي در حوزه حفاظت شبکه ميافزارها نرمهاي الزم براي طراحي و ارائه رسي تمامي مقتضیات و ويژگيگزارش بر

 مرزبندي حوزه  -3-1

ي و عو یرطبیغهواي قودرت متمركوز بور شناسوايي شورايط       به طور كلي حوزه حفاظت به عنوان بخشي از سواختار سیسوتم  

طور كه بیان شد شناسايي اين شورايط توسوط   باشد. همانآن مي هاي خطا ديده ازاغتشاشات شبکه جهت جداسازي بخش

 پذيرد.هاي حفاظتي شبکه انجام ميرله

 بندي نمود:توان به صورت ذيل دستهباشد را ميمهمترين مسائلي كه در حوزه حفاظت شبکه مطرح مي

 زم؛آوري اطالعات الهاي مختلف و جمعمطالعات مربوط به شرايط عملکردي شبکه در حالت 

 هاي مناسب حفاظتي و تنظیمات آن جهت استفاده در شبکه بر مبناي اطالعات بند اول؛ارائه طرح 

                                                 

1
 Simplicity 

2
 Economic 
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 ي و يا اطالعات حاصل از افزار نرمهاي شبکه با استفاده از تحلیل حفاظتهاي ارائه شده براي بررسي عملکرد طرح

 عملکرد سیستم حفاظتي در شبکه واقعي؛

 هاي حفاظتي شبکه مبتني بر تغییرات ساختار و يا نقاط كار شبکه.د براي طرحاصالح و يا ارائه تنظیمات جدي 

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -3-2

  پردازيم.بندي مطالعات حوزه حفاظت بر مبناي بازه زماني اين مطالعات ميدر اين قسمت به دسته

-ر يک بخش مربوط به مطالعات اولیه ميهاي ديگالزم به ذكر است كه در روند مطالعات حوزه حفاظت همانند برخي حوزه

شوود  شود. در واقع مطالعات اولیه در حوزه حفاظت مربوط به مطالعاتي ميبندي مذكور در نظر گرفته نميباشد كه در دسته

شود. در حوزه حفاظت نتايج حاصل از اين مطالعات اولیه منجور بوه ارائوه    برداري از سیستم انجام ميكه قبل از شروع بهره

شود. ساير مطالعاتي كه در حوزه حفاظت شبکه بعد از مطالعات اولیه انجام ها و تنظیمات اولیه حفاظتي براي شبکه ميرحط

 بندي كرد:توان با توجه بازه زماني مطالعات به صورت ذيل دستهشود را ميمي

  ؛مدت انيممطالعات 

تواند بررسوي و كسوب اطمینوان خواطر از كوارايي سیسوتم       سال مي 3تا  1هاي زماني هدف از انجام اين مطالعات در بازه

برداري حفاظتي اولیه باشد. در اين مطالعات بايستي تغییرات اعمال شده در شبکه از جمله تغییر در پیکربندي و شرايط بهره

-ف سیستمشبکه در طي بازه زماني مذكور، در نظر گرفته شود. اين مطالعات در جهت بررسي كارايي و همچنین نقاط ضع

ها و يا تنظیموات  تواند تغییر و يا اصالح طرحرسد. نتايج حاصل از اين مطالعات ميهاي حفاظتي اولیه سیستم به انجام مي

 حفاظتي اولیه باشد.

  ؛مدت كوتاهمطالعات 

ر حووزه  باشد، همواره ممکن است مطالعات انجام شده دكه سیستم قدرت يک سیستم پیچیده و گسترده ميبا توجه به اين

باشوند. ايون    1هاي حفاظتي اولیه اصطالحا شامل خطاهواي پنهوان  ها را دربرنگیرد و تنظیمات و طرححفاظت تمامي حالت

                                                 

1
 Hidden Failures 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
89 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

برداري سبب ايجاد مشکالت حفاظتي متعدد شود. ايون  بهره مدت كوتاههاي زماني خطاهاي پنهان ممکن است در طي بازه

ترين زمان ممکن برطرف شوند. در غیر ايون صوورت ممکون    ي در سريعمشکالت حفاظتي بسته به درجه اهمیت آن بايست

ناپذيري به شبکه و تجهیزات آن وارد نمايند. بنوابراين جهوت مواجهوه بوا ايون خطاهواي       صدمات جبران بلندمدتاست در 

وانود منجور بوه    تدر اين حوزه به انجام برسد. نتايج حاصل از اين مطالعات مي مدت كوتاهسیستم حفاظتي بايستي مطالعات 

 اصالح منطق و يا ساختار سیستم حفاظتي دچار اشکال گردد.

 مطالعات آنالين؛ 

برداري شبکه محقق اين دسته از مطالعات ممکن است در حین عملکرد سیستم قدرت با توجه به تغییرات عملکردي و بهره

-ي شبکه در اثر ورود يا خروج برخي المانگردد. به عنوان نمونه ممکن است در حین عملکرد شرايط پايدار شبکه پیکربند

هاي شبکه از جمله ژنراتور و خطوط انتقال دچار تغییر شود. در اين صوورت ممکون اسوت جهوت جلووگیري از مشوکالت       

آناليون   مطالعاتشبکه باشد، كه اين تنظیمات با انجام  محتمل بعدي در سیستم، نیاز به اصالح تنظیمات سیستم حفاظتي

 گردد.مي به سیستم اعمال

 هاي حوزه ورودي  -3-3

هوا بايسوتي اطالعوات دقیوق و كواملي از      ي در حوزه حفاظت و يا سواير حووزه  افزار نرمي در راستاي انجام هر نوع مطالعه

هاي تشکیل دهنده سیستم در اختیار باشد. اطالعات مذكور به طور مستقیم و يا غیر مستقیم در فرايند طراحي مشخصات المان

ي در انجام مطالعات حوزه حفاظت از ورودگیرند. لذا صحت و جامعیت اين اطالعات تي مورد استفاده قرار ميهاي حفاظسیستم

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:باشد. از جمله اين اطالعات مياهمیت بسیار بااليي برخوردار مي

 نامي؛ هاي الکتريکي شبکه مورد مطالعه از جمله فركانس و ولتاژمقادير نامي كمیت 

 طول و امپدانس خطوط شبکه؛ 

  هاي شبکه، از جمله ژنراتورهاي سنکرون و موتورهاي القايي؛و ساير پارامترهاي ماشین امپدانس 

  بارهاي الکتريکي موجود در شبکه؛ مدل 
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 هاي حوزه خروجي  -3-4

و  ي سیسوتم قودرت  هواي حفواظتي مناسوب بورا    توان ارائه تنظیمات و طورح هاي حوزه حفاظت را به طور كلي ميخروجي

شووند. از   ي موي سواز  ادهیپها به صورت عملي بر روي سیستم هاي اين حوزه در نظر گرفت. اين خروجيمتناسب با ورودي

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:ها ميجمله اين خروجي

 جهت حفاظت خطوط انتقال؛ 1هاي ديستانسهاي رلهبنديتنظیمات و زون 

 2هاي ژنراتورهاي شبکه از جمله حفاظوت خوروج از همگوامي   تنظیمات مربوط به حفاظت (OOS)   حفاظوت قطوع ،

 ها؛و ساير رله (LOE)3تحريک 

 5هاي اضافه جريانو رله 4هاي توزيع از جمله فیوز، بازبستهاي شبکهتنظیمات مربوط به حفاظت (OC)؛ 

 ولتاژي و فركانسي در شبکه. 6هاي حذف بارتنظیمات مربوط به رله 

 ي حوزهافزار نرم هاي رويه  -3-5

 بندي نمود: توان به صورت ذيل دستهافزاري را كه در مطالعات حوزه حفاظت بايستي در نظر گرفته شود ميهاي نرمرويه 

 مطالعه پخش بار در سیستم قدرت؛ 

 مطالعات اتصال كوتاه در سیستم؛ 

 هاي گذراي الکترومغناطیسي؛مطالعات مربوط به حالت 

 امل پايداري ولتاژ، زاويه و فركانس؛ش مطالعات پايداري شبکه 

 هاي سیستم حفاظتي؛انجام تنظیمات و هماهنگي 

 هاي حفاظتي.ها و طرحسازي و مطالعه عملکرد رلهشبیه 

                                                 

1
 Distance Relays 

2
 Out Of Step 

3
 Loss Of Excitation 

4
 Recloser 

5
 Over Current 

6
 Load Shedding 
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 مطالعه پخش بار در سيستم قدرت  -3-5-1

هواي   ي كمیوت افزاري با استفاده از اطالعات شبکه، مطالعات اولیه پیرامون نقطه كار شوبکه و مقوادير نوام   در اين رويه نرم

 شود.الکتريکي انجام مي

 هاي رويه ورودي -3-5-1-1

ي آن اجوزا ي الزم جهت تحقق اين رويه در حوزه حفاظت شامل اطالعات دقیق و جامع از سیستم و پارامترهاي ها يورود

رامترهواي  توان به مقادير توان واحدهاي تولیدي شبکه، توان مصرفي بارهاي شبکه اطالعات پاباشد. از جمله اين موارد ميمي

تجهیزات شبکه نظیر ژنراتورها، ترانسفورماتورها و خطوط انتقال و همچنین اطالعات جبرانسازهاي شبکه نظیر جبرانسوازهاي  

 توان راكتیو اشاره نمود.

 هاي رويه خروجي -3-5-1-2

حالت مانودگار  برداري شبکه در  افزاري در حوزه حفاظت ارائه اطالعات مربوط به نقطه كار و بهرههاي اين رويه نرمخروجي

هاي عبووري از خطووط انتقوال و بارگوذاري     جريان هاي شبکه وتوان به ولتاژ شینباشد. از جمله اين اطالعات ميو ايستا مي

 واحدهاي تولیدي اشاره كرد.

 نياز هاي پيش رويه -3-5-1-3

ي رويوه كوه ماحصول فراينود     هاباشد و تنها از ورودينیاز نميافزاري ديگري به عنوان پیشهاي نرماين رويه نیازمند رويه

 ( شرح داده شد.1-1-5-3ها در بخش )نمايد. اين وروديباشند، استفاده ميطراحي سیستم قدرت مي

 روندنماي رويه -3-5-1-4

 ( نشان داده شده است.1-3ي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل )روندنما
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 قدرت ستميس در بارپخش هيرو يروندنما (: 1-3) شكل

 تحليل اتصال كوتاه  -3-5-2

تحلیل اتصال كوتاه در سیستم قدرت به منظور آگاهي از سطوح اتصال كوتاه در نقاط مختلف شبکه و همچنوین شناسوايي   

تور و  كوتواه در جهوت طراحوي بهینوه    اتصوال  لیتحلشود. اطالعات به دست آمده از رويه نقاط قوت و ضعف سیستم انجام مي

 گیرند.افزايش امنیت آن مورد استفاده قرار مي تر سیستم ومناسب

كوتاه در سیستم ممکن است منجر به طراحي ناصحی  سیستم حفاظتي گوردد.  به عنوان نمونه عدم آگاهي از مقادير اتصال

جواي سیسوتم حفواظتي شوود. ايون      اين طراحي نامناسب ممکن است در شرايط تحت استرس شبکه منجر بوه عملکورد نابوه   

 جا ممکن است موجب تغییر شرايط و حالت سیستم شده و آن را به سمت ناپايداري و خاموشي سوق دهد.نابه عملکردهاي

 هاي رويه ورودي -3-5-2-1

باشد. البته بايستي سازي آن ميهاي سیستم جهت مدلهاي اين رويه در واقع شامل اطالعات جامع و دقیق از المانورودي

گیورد. بوه عنووان     العات بیشتري نسبت به مطالعات پخش بار مورد استفاده قرار ميتوجه شود كه در مطالعات اتصال كوتاه اط

 هاي گذرا و زيرگذراي تجهیزات مختلف اشاره نمود. توان به راكتانسنمونه مي

هاي الکتريکي قبول از وقووع خطوا نیوز بوه عنووان       بار جهت آگاهي از مقادير كمیتهمچنین اطالعات حاصل از رويه پخش  

برداري از شبکه نیز در اين رويه بايسوتي در نظور   هاي مختلف بهرهباشند. عالوه بر اين وضعیتاين رويه مورد نیاز ميورودي 

كوتاه گرفته شود. به عنوان مثال در مدار بودن تجهیزات سیستم از جمله خطوط انتقال و ترانسفورماتورهاي قدرت سط  اتصال

 توجه باشد.دهد كه بايستي مورد شبکه را تغییر مي

 هاي رويه خروجي -3-5-2-2

 توان به موارد ذيل اشاره نمود:هاي رويه تحلیل اتصال كوتاه مياز خروجي

 كوتاه در نقاط مختلف شبکه جهت انتخاب تجهیزات حفاظتي مناسب؛مقادير سط  اتصال 

 فه جريان؛هاي اضامقادير سط  اتصال كوتاه در شبکه جهت محاسبه زمان عملکرد تجهیزات حفاظتي مانند رله 

 نقاط ضعف ولتاژي سیستم؛ 
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 .محاسبات افت ولتاژ در سیستم و ساير موارد 

 نياز هاي پيش رويه -3-5-2-3

بار مقادير اولیه كوتاه نام برد. با انجام رويه پخشنیاز رويه مطالعات اتصالتوان به عنوان پیشبار را ميرويه مطالعات پخش

 آيد.كوتاه به دست ميي جهت محاسبات اتصالبردارهاي مختلف بهرهمتغیرهاي سیستم براي حالت

 

 روندنماي رويه -3-5-2-4

( نشان داده 2-3باشد، در شکل )هاي اين رويه ميها و خروجيدهنده ارتباط وروديكوتاه كه نشانروندنماي رويه اتصال

چنین روش محاسبه شده است. الزم به ذكر است كه مواردي از قبیل نوع خطاهاي اتصال كوتاه ) تکفاز، دوفاز و...( و هم

 شود.مقادير اتصال كوتاه )بر مبناي استانداردهاي مربوطه( در حین تحقق رويه مشخص مي
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 قدرت سيستم در كوتاهاتصال ليتحل رويه روندنماي (: 2-3) شكل

 هاي گذراي الكترومغناطيسي در سيستممطالعات مربوط به حالت  -3-5-3

شود. ي كه در سیستم ممکن است رخ دهد، پرداخته ميسیالکترومغناطهاي گذرايي ون حالتدر اين رويه به مطالعاتي پیرام

توان به تحلیل خطاهاي اتصال كوتاه، كلیدزني، ورود و خروج واحدهاي تولیدي و بارهواي الکتريکوي   از جمله اين مطالعات مي

-ورد مطالعه در مواجهه با شرايط گذراي مربوطه موي توان اشاره كرد. هدف از اين مطالعات آشنايي با رفتار سیستم قدرت ممي

 باشد.

 هاي رويه ورودي -3-5-3-1
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باشد. البته الزم به ذكر است كه در مطالعات اين سازي ميهاي اين رويه نیز شامل اطالعات جامع شبکه جهت مدلورودي

را داشته باشد. از جملوه ايون مووارد     هاي حالت گذراي تجهیزات سیستمرويه، نرم افزار مربوطه بايستي قابلیت ارائه انواع مدل

كوتاه در شبکه، مدل قوس و مشخصه اشباع ترانسفورماتورهاي قودرت اشواره نموود.    سازي انواع خطاي اتصالتوان به مدلمي

توان از هاي گذراي الکترومغناطیسي در سیستم اطالعاتي در اختیار باشد، ميهمچنین در صورتي كه در مورد منابع ايجاد حالت

هاي محتمل در شبکه استفاده نمود. به عنووان نمونوه در صوورتي كوه خطووط      سازي حالتاين اطالعات جهت مطالعه و شبیه

يابد كه انتقال شبکه از مناطق جنگلي عبور كند احتمال وقوع خطاهاي اتصال كوتاه با امپدانس باال در اين سیستم افزايش مي

تواند در جهوت بهبوود طراحوي    بگذارد. لذا انجام چنین مطالعاتي مي ریتأثبوطه هاي حفاظتي مرممکن است بر عملکرد سیستم

 سیستم حفاظتي مفید واقع شود.

 هاي رويه خروجي -3-5-3-2

بورد. از ايون    هاي گذرا در سیستم موورد مطالعوه نوام   توان شناسايي و ارزيابي انواع حالتخروجي حاصل از اين رويه را مي

ا بهبود سیستم حفاظتي موجود در شبکه، استفاده نمود. به عنوان نمونه با انجام مطالعات توان در جهت طراحي و ياطالعات مي

توان منابع ايجاد اضافه ولتاژ در شبکه را شناسايي نمود و نسبت به ايجاد حفاظت مناسب هاي گذراي الکترومغناطیسي ميحالت

 رساند. الزم را به انجام از تجهیزات سیستم در مقابل اين پديده اقدامات

 نياز هاي پيش رويه -3-5-3-3

-جا كوه مودل  سازي شود. از آنجهت تحقق رويه حاضر الزم است سیستم قدرت با استفاده از اطالعات دقیق و جامع مدل

نیاز رويه توان رويه مطالعات پخش بار را به عنوان پیشسازي سیستم در رويه مطالعات پخش بار هم مورد نیاز بود، بنابراين مي

باشد. مطالعوات  هاي بعدي مير گرفت كه نشان از تضمین عملکرد استاتیکي سیستم جهت انجام مطالعات و رويهحاضر در نظ

 تواند به صورت موازي با رويه مطالعات اتصال كوتاه محقق شود.اين رويه مي

 روندنماي رويه -3-5-3-4

 است.( نشان داده شده 3-3ي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل )روندنما
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  گذرا حالت مطالعات هيرو يروندنما (: 3-3) شكل

 شامل پايداري ولتاژ، زاويه و فركانس مطالعات پايداري شبكه   -3-5-4

برداري قرار گرفتند مورد توجه  هاي قدرت مورد بهره كه اولین شبکه هاي قدرت از ديرباز و از زماني  مبحث پايداري سیستم

برداري و حفاظت يک سیسوتم   لعات زيادي در اين زمینه انجام شده و در حال انجام است. طراحي، بهرهبوده و تحقیقات و مطا

قدرت در هنگام بوروز اغتشاشوات ممکون اسوت     هاي  قدرت بطور مستقیم يا غیر مستقیم متأثر از اين موضوع است كه سیستم

برداري عادي آن در حفظ حالت تعادل پايدار در شرايط بهرهدچار ناپايداري شوند. به طور كلي پايداري سیستم قدرت به توانايي 

گردد. از میان تمام مسائل مطورح در يوک سیسوتم    و بازيابي يک نقطه تعادل قابل قبول پس از بروز يک اغتشاش اطالق مي

 [.27ها براي درک و كنترل است ]قدرت، پايداري دشوارترين آن

ارائه شده است پايوداري سیسوتم    CIGREو  IEEEرش كارگروه مشترک بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي كه در گزا

كننود   ي موي بنود  طبقوه ( 4-3اي، مطابق شکل ) قدرت را به سه گروه بزرگ پايداري ولتاژي، پايداري فركانسي و پايداري زاويه

-طور خالص در شبکه رخ نموي ها به اي كه در اين بین حائز اهمیت است اين است كه هیچ كدام از انواع ناپايداري[. نکته28]

بوراي فهوم بهتور     صورفا  بندي دهند و اين موضوع به خصوص در حوادث شديد به طور واض  مشخص است و اين گونه طبقه

 است. مسئله
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 قدرت يها ستميدر س يداريپا يبند طبقه (: 4-3) شكل

 

فاظتي كنترلي مناسبي جهت اول اينکه سیستم ح مسئلهحائز اهمیت وجود دارد.  مسئلهدر مبحث پايداري سیستم قدرت دو 

هاي ناپايداري در سیستم مورد استفاده قرار گیرد. منظور از اين حالت اين است كه طرح مذكور به سرعت مواجهه با انواع حالت

تنظیم شده از گسترش دامنه ناپايداري و وقوع و با پايايي زياد شرايط ناپايداري را تشخیص داده و با اقدامات مقتضي و از پیش

 (UFLS)1هاي حذف بار زير فركانسي  توان به عملکرد رلهخاموشي در سیستم جلوگیري به عمل آورد. به عنوان نمونه مي

اشاره كرد. اين تجهیزات بايستي با كاهش فركانس شبکه از مقدار تنظیمي، مقداري از بارهاي شبکه را طبق رويه خود از مدار 

آن  استفادهبکه و ناپايداري آن جلوگیري به عمل بیايد. نحوه تنظیم اين تجهیزات و خارج كنند تا از افت بیشتر فركانس در ش

 باشد كه بايستي در رويه حاضر به انجام برسد.نیازمند انجام مطالعات مقتضي مي در شبکه

 مسئلهاين  باشد.كار رفته در شرايط نوساني و دينامیکي شبکه ميهاي حفاظتي بهجاي طرحدوم عدم عملکرد نابه مسئله

باشد كه در مقدمه اين فصل به آن اشاره شد. به اين مفهوم كه هاي حفاظتي ميسیستم (Security)امنیت  مسئلهيادآور 

هاي ديستانس توان به عملکرد رلههايي كه الزم نیست عمل نکند. به عنوان نمونه ميسیستم حفاظتي استفاده شده در زمان

كوتاه در سیستم مورد استفاده ها جهت شناسايي و برطرف كردن خطاهاي اتصالاره كرد. اين رلهاي اشدر شرايط نوسانات زاويه

                                                 

1
 Under Frequency Load Sheding 
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جايي از خود نشان دهند. در غیر اين صورت ممکن است گیرند و نبايستي در شرايط نوسان در شبکه عملکرد نابهقرار مي

 وند.هاي آن شموجب بدتر شدن شرايط پايداري شبکه و افزايش دامنه خاموشي

 هاي رويه ورودي -3-5-4-2

سازي شوود و اطالعوات   هاي قبلي الزم است تا سیستم مورد مطالعه با دقت و صحت بااليي مدلدر اين رويه همانند رويه

برداري دينامیکي آن نیز موجود باشد. همچنین بايستي سناريوهاي مختلف جهت انجام مطالعات مربوطه با توجه به شرايط بهره

هاي گذراي الکترومغناطیسي كه ممکن اسوت منجور بوه ايجواد نوسوان و      عه شوند. عالوه بر اين حالتسیستم طراحي و مطال

 ناپايداري در شبکه شود نیز بايستي مورد توجه قرار گیرد.

 هاي رويه خروجي -3-5-4-3

اين  هاي پايداري شبکه از جمله فركانس نوسانات سیستم اشاره كرد. ازهاي حاصل از اين رويه به شناخت مشخصهخروجي

هاي حفاظتي در نظر گرفته شده استفاده كرد. به عنوان مثوال در تنظویم واحود    توان جهت تنظیم سیستماطالعات خروجي مي

هاي ديستانس الزم است اطالعات كافي از نوسانات سیستم و فركانس اين نوسوانات جهوت   در رله (PSB)1قفل نوسان توان 

 دستیابي به تنظیمات مناسب در دسترس باشد.

 نياز هاي پيش رويه -3-5-4-4

-توان رويوه هاي رويه مورد نظر، بديهي است كه ميها و خروجيهاي مربوط به وروديبا توجه مطالب ذكر شده در بخش

-نیازهاي گذراي الکترومغناطیسي و اتصال كوتاه در سیستم را به عنوان پیشبار سیستم و مطالعات حالتهاي مربوط به پخش

 ظر گرفت.هاي تحقق اين رويه در ن

هاي شبکه و همچنین مقادير توان راكتیو مورد نظر در تحلیل پايداري ولتواژ  به عنوان نمونه از مقادير نامي ولتاژهاي شین

هاي بزرگ جهت كوتاه در معادل سازي شبکهشود. به دست آوردن سطوح اتصال كوتاه شبکه از رويه تحلیل اتصالاستفاده مي

 گیرد.رد استفاده قرار ميمختلف پايداري مو هايتحلیل

                                                 

1
 Power Swing Blocking 
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كوتاه در صورتي كه به درسوتي شناسوايي و تحوت    هاي گذرا در سیستم از قبیل كلیدزني و خطاهاي اتصالهمچنین حالت

كنترل قرار نگیرند، ممکن است موجب ايجاد ناپايداري در شبکه گردند. به عنوان مثال ورود و خروج بارهاي الکتريکي سیستم 

 اد نوسان در سیستم شود.ممکن است موجب ايج

 روندنماي رويه -3-5-4-5

( نشان داده شده است. ايون رونودنما شوامل سوه     5-3ي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل )روندنما

طور جداگانه نشان داده شوده   هاي هر بخش بهها و خروجيباشد كه وروديبخش مطالعات پايداري ولتاژ، زاويه و فركانس مي

 است.
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 ( شبكهفركانس و زاويه)ولتاژ،  يداريپا مطالعات يروندنما (: 5-3) شكل

 هاي سيستم حفاظتيانجام تنظيمات و هماهنگي   -3-5-5

( مطرح شد نوبوت بوه انجوام    4-5-3( تا )1-5-3هاي بندهاي )بعد از انجام مطالعات مختلف سیستم كه تحت عنوان رويه

هوا و سواير   باشد. در اين مرحله با توجه به اطالعات رلوه هاي حفاظتي مربوطه ميو طرحها هاي سیستمتنظیمات و هماهنگي
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-اند تنظیمات و هماهنگيهاي مشخص جهت استفاده در شبکه در نظر گرفته شدهتجهیزات حفاظتي كه برمبناي دستورالعمل

افزاري بايسوتي امکوان دسترسوي بوه انوواع      شود. بايستي توجه داشت كه در اين رويه نرمهاي الزم سیستم حفاظتي انجام مي

هاي ها تنظیمات و هماهنگيفراهم شود تا با استفاده از اين مدل افزار نرمها و ساير تجهیزات حفاظتي در كتابخانه هاي رلهمدل

در استفاده شده  هايافزاري امکان دسترسي و يا ايجاد مدل انواع رلهالزم محقق شود. به عنوان نمونه بايستي در اين رويه نرم

 اند، فراهم باشد.[ شركت مديريت شبکه خريداري و تست شده30-29هاي ]كه مطابق دستورالعمل شبکه

 هاي رويه ورودي -3-5-5-1

-5-3تا  1-5-3هاي در اين رويه، سیستم مورد مطالعه به همراه اطالعات حاصل از انواع مطالعات انجام شده در آن )رويه

 باشند.هاي مورد نیاز مطرح ميهاي حفاظتي به عنوان وروديم( جهت تنظیم و هماهنگي سیست4

 هاي رويه خروجي -3-5-5-2

هاي باشد كه حداكثر مشخصهخروجي اين رويه يک سیستم حفاظتي تنظیم شده و هماهنگ براي سیستم مورد مطالعه مي

 باشد.آل را دارا مييک سیستم حفاظتي ايده

 نياز هاي پيش رويه -3-5-5-3

باشود و اطالعوات   نیازهاي رويه حاضور مطورح موي   ( به عنوان پیش4-5-3( تا )1-5-3هاي )هاي مطرح شده در بندرويه

 باشد.ها در تحقق رويه تنظیم و هماهنگي سیستم حفاظتي مورد نیاز ميحاصل از اين رويه

رونود.   يهاي اضافه جريان بوه كوار مو   كوتاه جهت تنظیم رلههاي پخش بار و اتصالبه عنوان نمونه اطالعات حاصل رويه 

ديستانس، رله خروج از همگامي و رله حذف بار  همچنین از نتايج حاصل از مطالعات پايداري جهت تنظیم مواردي همچون رله

 شود.ي استفاده ميركانسف

 روندنماي رويه -3-5-5-4

 ( نشان داده شده است.6-3ي اين رويه شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل )روندنما
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 يحفاظت ستميس يهماهنگ و ميتنظ ،يطراح هيرو يروندنما (: 6-3) شكل

 هاي حفاظتيها و طرحسازي و مطالعه عملكرد رلهشبيه  -3-5-6

( منجور بوه ارائوه يوک سیسوتم      5-5-3توا   1-5-3جا مورد بررسي قرار گرفت )هاي حوزه حفاظت كه در تا اينروند رويه

اين سیستم حفاظتي بر روي سیستم قدرت مورد مطالعه بايسوتي در حووزه   سازي شود. با پیادهحفاظتي براي سیستم قدرت مي

افزاري در واقع تضمین كننده صحت ي عملکرد اين سیستم مورد بررسي و آزمايش قرار گیرد. اين مطالعه نرمافزار نرممطالعات 

ايون رويوه كوارايي سیسوتم     باشد. در صورتي كوه نتوايج حاصول از    هاي حفاظتي انتخاب شده براي شبکه ميتنظیمات و طرح

تواند به صورت عملي در سیسوتم قودرت   كرد، روند كاري اين حوزه با موفقیت به پايان رسیده و مي ديیتأحفاظتي مورد نظر را 

خالف عملکرد مورد انتظار از سیستم حفاظتي باشد،  سازي شود. در صورتي كه نتايج حاصل از مطالعات اين رويهمربوطه پیاده

 هاي حفاظتي مورد نظر جهت رفع نقص مربوطه مورد اصالح و بازبیني قرار گیرند.یمات و طرحبايستي تنظ

 هاي رويه ورودي -3-5-6-1

 ي شده است.ساز ادهیپباشد كه يک سیستم حفاظتي بر روي آن اين رويه در واقع يک سیستم قدرت مي ورودي

 هاي رويه خروجي -3-5-6-2

باشد. در صورتي كه نتايج و يا نقص سیستم حفاظتي مورد نظر ميهاي اين رويه در واقع اطالعاتي مبني بر صحت خروجي

ي مطالعاتي حوزه حفاظت تا كند، پروسه ديیتأهاي اين رويه صحت عملکرد سیستم حفاظتي مورد نظر را سازيمطالعات و شبیه
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ارزيابي و تنظیمات مجدد  سیستم حفاظتي مورد نظر مورد بايستيرسد. در غیر اين صورت حدود زيادي با موفقیت به اتمام مي

 قرار گیرد.

 نياز هاي پيش رويه -3-5-6-3

ها باشند. انجام مطالعات اين رويهبه عنوان پیش نیاز اين رويه مطرح مي (4-5-3تا  1-5-3هاي قبلي اين حوزه )رويه كلیه

كور منجور بوه   هواي موذ  بهتور رويوه   هچ هرباشد. بديهي است كه تحقق جهت ارائه سیستم حفاظتي مطلوب امري ضروري مي

 ديیتأهاي پیشین به درستي انجام شده باشند، رويه حاضر صحت اين موضوع را موفقیت اين رويه خواهد شد. در صورتیکه رويه

 هاي پیشین اين حوزه مورد بررسي مجدد قرار گیرند.خواهد نمود و در غیر اين صورت بايستي در صورت نیاز رويه

 روندنماي رويه -3-5-6-4

( نشان داده شده است. مطابق اين شوکل در ايون   7-3شامل اطالعات ورودي و خروجي آن در شکل )ي اين رويه روندنما

-سازي ميافزاري بر روي سیستم قدرت مورد مطالعه پیاده( در محیط نرم5-5-3رويه سیستم حفاظتي حاصل از رويه بخش )

قودرت موورد مطالعوه در     تمسو یسبور روي  شود. جهت بررسي صحت عملکرد سیستم حفاظتي ارائه شده، سناريوهاي مختلفي 

 گیرد.محیط نرم افزاري مورد بررسي قرار مي
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 يحفاظت ستميس عملكرد مطالعه و يسازهيشب هيرو يروندنما (: 7-3) شكل
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 روندنماي حوزه  -3-6

از اين شکل مشخص  طور كه( نشان داده شده است. همان8-3افزاري حوزه حفاظت در شکل )روندنماي كلي مطالعات نرم

هاي مطالعاتي سازي آن، همراه با تحقق رويهاست، با در دست داشتن اطالعات جامع و دقیق از يک سیستم قدرت جهت مدل

 شود.سازي در سیستم قدرت واقعي مياين حوزه منجر به ارائه يک سیستم حفاظتي جهت پیاده
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 حفاظت حوزه يافزارنرم مطالعات يروندنما (: 8-3) شكل
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 ي حوزه آينده  -3-7

افزاري حوزه حفاظت سیستم قدرت مطرح و مورد بررسي قرار گرفت كه نتیجه اين هاي مطالعات نرمدر اين فصل رويه

افزاري اين حوزه  هاي نرمباشد. اين شکل ارتباط بین رويه( مي8-3مطالعات استخراج روندنماي حوزه حفاظت مطابق با شکل )

 دهد. شود را نشان ميهاي اين حوزه كه در نهايت منجر به خروجي مطلوب مياز وروديدر استفاده 

 باشد.افزاري اين حوزه ذكر نکات تکمیلي ذيل حائز اهمیت ميدر رابطه با مطالعات نرم

 ت. به كار بس هاي توزيع و انتقالتوان در مطالعات حفاظت شبکههاي ذكر شده جهت مطالعات اين حوزه را ميرويه

هاي توزيع را از منابع تولید پراكنده در سیستم قدرت كه حفاظت سیستم روزافزوندر اين میان با توجه به استفاده 

توان به خارج شدن شبکه توزيع از حالت شعاعي ها ميكند. از جمله اين چالشهاي جديد مواجهه ميبا چالش

فیوز و -هاي حفاظتي نظیر رلهفتن هماهنگي بین المانمتداول، تبديل شبکه به شبکه از دو سو تغذيه، از بین ر

هاي همچنین تغییر سط  اتصال كوتاه شبکه اشاره كرد. مواردي از اين قبیل باعث تغییر در ساختار سیستم

 افزارهاي جديد اين حوزه مورد توجه قرار گیرد. ائل در تدوين نرممسشود. لذا الزم است اين حفاظتي متداول مي

   هاي آينده الزم است در راستاي مطالعات نرمهاي قدرت در سالبا توجه به روند هوشمندسازي سیستمدر نهايت-

ها نیز در نظر گرفته شود. از جمله اين مقتضیات در نظر گرفتن بسترهاي افزاري اين حوزه مقتضیات اين سیستم

افزارهاي اين حوزه يستي در تدوين نرمباشد. از اين رو باهاي هوشمند ميهاي مخابراتي مورد نیاز شبکهسیستم

توان به هاي هوشمند در نظر گرفته شود. از جمله موارد هوشمند شدن شبکه ميسازي شبکههاي مدلنیازمندي

WAMSهاي حفاظت و كنترل مبتني بر ظهور و گسترش سیستم
به  WAMSهاي اشاره كرد. با ورود سیستم 1

شوند. به اين صورت كه حفاظت پشتیبان شبکه از  د دچار تغییراتي ميهاي حفاظتي موجوشبکه قدرت الگوريتم

-شود و اين حفاظت قادر خواهد بود با استفاده از دادهكند، خارج ميهاي محلي استفاده ميحالت سنتي كه از داده

يستي مورد هاي حفاظتي پشتیبان بارو اصالح الگوريتمهاي نقاط مختلف شبکه وظیفه خود را انجام دهد. از اين

هاي هوشمند برخالف حالت سنتي كه تنها به اطالعات محلي توجه قرار گیرد. به طور كلي حفاظت شبکه

                                                 

1
 Wide Area Measurment Systems 
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دسترسي داشت، مبتني بر دسترسي به اطالعات ساير نقاط شبکه است. اين اطالعات توسط بستر مخابراتي شبکه 

 ورد توجه قرار گیرد.گردد، لذا بايستي اين تغییرات در نرم افزارهاي جديد مفراهم مي



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
106 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم 4

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 ي شبكه ريزي توسعه برنامه
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 مقدمه

بايست با توجه به تغییرات سیستم قدرت، كه عموما  با افزايش تقاضا همراه است، از آينوده سیسوتم    متولیان صنعت برق مي

هاي مناسب را انجام دهند. اهمیت اين موضوع در آنجايي اسوت كوه در    ريزي با آن برنامه بیني داشته و براي روبرو شدن پیش

ي انتقال برق با بار در آينده، امکان تأمین بار بدون خاموشي مقدور و میسر نخواهود   صورت عدم تناسب تولید و ظرفیت شبکه

اي مديريت گردد تا در آينده سیستم با چالش عودم توأمین بوار     گونه در افق درازمدت ياد شده بايد بهريزي   رو، برنامه بود. از اين

 مواجه نگردد.

 مرزبندي حوزه  -4-1

 2ي سیسوتم انتقوال   ريوزيِ توسوعه   و برناموه  1ريزيِ توسعه تولید ريزي سیستم قدرت به دو بخش كلي برنامه مطالعات برنامه

ريوزيِ   صوورت همزموان صوورت پوذيرد. برناموه      تواند به ي تولید و انتقال مي ريزي توسعه شود. در برخي موارد برنامه تقسیم مي

نیز از موواردي   5شود. مطالعات توان راكتیو انجام مي 4خطوط   و توسعه 3ها پست  ي سیستم انتقال خود در دو بخش توسعه توسعه

بنوديِ   گوردد. دسوته   ن موي ريزيِ منابع تولید توان راكتیو تعیوی  گردد و در نتیجه آن برنامه است كه بعد از موارد مذكور انجام مي

ريزي  افزاري و الگوريتم متناسب براي برنامه ريزي بسیار پیچیده بوده و امکانات نرم مذكور به اين دلیل است كه مطالعات برنامه

 بر خواهد بود. خیلي زمان اي ي اجزاء شبکه فعال وجود ندارد و نیز حل چنین مسئله همزمان همه

گردد. در روش ايستا براي يک سال افق  رت به سه شکل ايستا و پويا و شبه پويا انجام ميريزي سیستم قد مطالعات برنامه

شود. در روش شبه پويا نیز براي  ريزي در نظر گرفته مي گردد. در روش پويا، يک دوره زماني براي برنامه ريزي انجام مي برنامه

گردد. روش پويا در عین پیچیودگي و   ريزي سالِ بعد استفاده مي ريزي انجام شده و از نتايج آن سال براي برنامه هر سال برنامه

 .[31]دهد  هاي بهتري نسبت به روش ايستا مي سختي زياد، جواب

                                                 

1
 Generation Expansion Planning (GEP) 

2
 Transmission Expansion Planning (TEP) 

3
 Substation Expansion Planning (SEP) 

4
 Network Expansion Planning (NEP) 

5
Reactive Power Planning (RPP) 
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 آمده است.( 1-4شکل )ريزي سیستم قدرت در  شماي كلي برنامه

 

 ريزي سيستم قدرت شماي كلي برنامه (: 1-4) شكل

گیري، تابع هدف و قیود است كه به طور كلي موارد در اداموه   براي حل مسئله، نیاز به شناسايي و تعريف متغیرهاي تصمیم

 هاي بعد تشري  خواهد شد.  آمده و در بخش

 :گيري متغيرهاي تصميم

 ؛ها تعیین محل، ظرفیت و نوع نیروگاه 

 ؛ظرفیت و نوع خطوط انتقال، تعیین محل 

 ؛ها تعیین محل، ظرفیت و نوع پست 

  منابع تولید توان راكتیو؛تعیین محل، ظرفیت و نوع 

 

 :تابع هدف

 برداري گذاري و بهره حداقل نمودن مجموع هزينه سرمايه. 

 :قيود
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 ؛هاي پخش بار در شبکه محدوديت همجموع 

 ؛محدوديت عبور توان از خطوط انتقال 

 ؛ها محدوديت تولید توان در نیروگاه 

 ؛ها محدوديت تأمین سوخت نیروگاه 

 ؛ها ولتاژ شین همحدوديت دامن 

  مشتريان؛تأمین بار  پاياييِمحدوديت 

 ؛زماني مشخص هكنندگان در يک محدود تأمین بار مورد نیاز مصرف 

 و جديد موجود هاي مربوط به تجهیزاتِ محدوديت. 

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -4-2

هوا، خطووط    ريوزي توسوعه پسوت    ريزي سیستم قدرت در افق بلندمدت قرار دارد؛ بطوريکه برنامه ي زماني حوزه برنامه بازه

اي گیرد. هرچند بین مراجع بر ريزي سیستم قدرت قرار مي انتقال، منابع توان راكتیو و واحدهاي نیروگاهي مورد توجه نهاد برنامه

. در [31] سوال آينوده قورار دارد    15توا   2ريزيِ بلندمدت اختالف وجود دارد؛ ولي نظر اكثر مراجع در افق بین  بازه زماني برنامه

دهنود.   ي راه صنعت را نشان مي سال مربوط به راهبردهاي صنعت برق بود و نقشه 15ريزي بلندمدت بازه زماني بیش از  برنامه

زمواني    بوازه ( 2-4شوکل ) شوود.   ريزي انرژي دارد كه در فصل خود تشري  موي  ريزي ارتباط تنگاتنگي با برنامه اين نوع برنامه

 .[31]دهد  مي مطالعات سیستم قدرت را نمايش
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 قدرت سيستم مطالعات زمانيِ بازه (: 2-4) شكل

 هاي حوزه ورودي  -4-3

شوند. هرچند با توجه به نحوه مدلسازي،  هاي مسئله در ادامه ارائه مي ريزي با توجه به زيرمجموعه هاي حوزه برنامه ورودي

ر ايون  هاي حوزه در نظر گرفتوه شوود؛ د   هاي متفاوتي براي زيرمجموعه سازي و اهداف مورد نظر ممکن است ورودي شبیه

 ها به شکل جامعي ارائه شوند. گردد، ورودي بخش سعي مي

 ي سیستم انتقال عبارتند از: ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه ورودي

 و تورم؛ 1نرخ بهره 

                                                 

1
 interest rate 
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 ِتولید؛ 1ارزش اسقاط تجهیزات 

 عمر تجهیزات تولید؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 

 گذاري تجهیزات شامل: ههزينه سرماي 

o احداث و توسعه واحدهاي تولیدي 

o .احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها 

 2هاي عملیاتي هزينه: 

o هر نوع سوخت؛  هزينه 

o هاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛ هزينه 

o 3انرژي عرضه نشده  هزينه 

 بیني شده؛ مقدار بار پیش 

 ؛ها انواع نیروگاه 

 هاي مختلف؛ روگاهبازده نی 

 مقدار انرژي تولیدي در سال هر واحد؛ 

 ظرفیت تجهیزات جديد؛ 

 شاخص پايايي مورد قبول )حداقل و حداكثر مقدار رزرو، حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و ...(؛ 

 ظرفیت موجود تولیدي هر واحد؛ 

 ؛و خطوط4نرخ خروج اجباري واحدها 

 ختلف به ازاي هر واحد خروجي؛مقدار مصرف سوخت واحدهاي تولیدي م 

                                                 

1
 Salvation value 

2
 Operation costs 

3
 Cost of energy not served 

4
 Forced Outage Rate (FOR) 
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 قیود راهبردي )براي مثال بخش مشخصي از واحدهاي تولیدي از منابع بادي باشند(؛ 

 حداكثر انرژي قابل استحصال از هر نوع واحد انرژي محدود مانند واحدهاي آبي؛ 

  ؛هر نوع سوخت در هر سالتأمین بیشینه مقدار 

  ِه در هر سال؛مجاز هر نوع نیروگابیشینه آلودگي تولیدي 

  هر نوع نیروگاه در هر سال؛بیشینه تعداد واحد قابل احداث از 

الذكر عبارتند  ي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوق ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه ورودي

 از:

  احداثي از هر نوع مدار كانديد؛ مداربیشینه تعداد 

  نوع خط؛هزينه احداث هر 

 هزينه هر نوع ترانسفورماتور؛ 

 پارامترهاي خطوط و ترانسفورماتورها؛ 

 حداقل و حداكثر ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها؛ 

 قیود محدوديت تعداد مدار احداثي؛ 

 محدوديت خطوط هنگام بروز پیشامد؛ 

 هاي مختلف؛ مجموعه خطوط كانديد بین شین 

 ار، تعداد باندل و انواع هادي مختلف(؛مجموعه انواع خطوط قابل احداث )تعداد مد 

 ها؛ مجموعه شین 

 ها؛ مجموعه انواع نیروگاه 

 بخش وضعیت( هاي مختلف از منحني  هاي مختلف بارگذاريLDC)؛ 

 حداكثر تعداد مدار قابل احداث از هر نوع؛ 

  ؛شینهر قابل احداث در حداكثر واحد نیروگاهي 

 است؛ل تأمین قاب حداكثر مقدار هر نوع سوخت كه در هر شین 
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 .هزينه انتقال هر نوع سوخت به هر شین 

 ها عبارتند از: ريزي توسعه پست هاي برنامه ورودي

 نرخ بهره و تورم؛ 

 ها؛ ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پست 

 عمر تجهیزات خط و پست؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 

 ؛حداكثر افت ولتاژ مجاز 

 ؛حداكثر و حداقل ظرفیت مجاز پست 

 و باالدست؛ دست احداث خطوط پايین ثابت و متغیر هاي هزينه 

 ؛ها احداث پست هاي ثابت و متغیر هزينه 

 ؛هزينه تلفات 

 اطالعات مکاني و فني بار؛ 

 هاي موجود؛ اطالعات مکاني و فني پست 

 هاي استاندارد پست و خط. ظرفیت 

 ريزي توسعه شبکه عبارتند از: هاي برنامه ورودي

 نرخ بهره و تورم؛ 

 ها؛ اط خطوط و تجهیزات پستارزش اسق 

 عمر تجهیزات خط و پست؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 

 ؛جديد هزينه ثابت و متغیر احداث خطوط 

  ؛ورود خروجهزينه احداث 

 ؛هزينه تغییر ساختار خطوط موجود 
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  ها و ترانسفورماتورهاي تبديل ولتاژ؛ تغییر سط  ولتاژ پستهزينه 

 ؛هزينه تلفات 

 ؛و پیشامد عاديرايط خطوط در ش مجاز ظرفیت 

 حداكثر اتصاالت مجاز به هر پست؛ 

  ؛بار تمام مراكز مصرف 

 ها؛ حداقل و حداكثر پروفیل ولتاژ پست 

  قیود قابلیت اطمینان؛حد 

  دهايو كانداطالعات شبکه. 

 ريزي توان راكتیو عبارتند از: هاي برنامه ورودي

 اطالعات دينامیکي ژنراتورها مانند سیستم تحريک؛ 

 ت دينامیکي ترانسفورماتورها مانند سیستم تغییر تپ؛اطالعا 

 مانند: خازن( ها، راكتورها، جبرانگرهاي ولتاژ، ادوات  اطالعات منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياFACTS1؛) 

 حدود ولتاژ در شرايط عادي و پیشامد؛ 

 اطالعات تجهیزات كانديد منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛ 

 شامدها )عموما  پیشامد شامل خروج يک تجهیز مدنظر است(؛نوع پی 

 تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛ منبع هر متغیر و ثابت ي هزينه 

 .حدود ظرفیت خطوط در شرايط عادي و پیشامد 

                                                 

1
 Flexible Alternating Current Transmission System 
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 هاي حوزه خروجي  -4-4

ريوزي   كلي خروجويِ برناموه  شوند. بطور  هاي مسئله در ادامه ارائه مي ريزي با توجه به زيرمجموعه هاي حوزه برنامه خروجي

باشد؛ بطوريکه زمان، مکوان،   هاي تولید، انتقال و منابع توان راكتیو مي ي سیستم در بخش هاي توسعه سیستم قدرت، طرح

سازي و اهداف  گردد. هرچند با توجه به نحوه مدلسازي، شبیه هاي مذكور ارائه مي ي بخش نوع و ظرفیتِ احداث و يا توسعه

گوردد،   هاي حوزه در نظر گرفته شود. در اين بخش سعي مي هاي متفاوتي براي زيرمجموعه ست خروجيمورد نظر ممکن ا

 هاي به شکل جامعي ارائه شوند. خروجي

 ي سیستم انتقال عبارتند از: ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه خروجي

 د )خروجي اصلي(؛نوع، ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جدي 

 هاي احداث واحدهاي تولیدي؛ كل هزينه 

 هاي احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها؛ زمانبندي و كل هزينه 

 ِهر نوع سوخت؛ مقدار مورد نیاز 

 هاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛ كل هزينه 

 انرژي عرضه نشده؛  كل هزينه 

 كثر مقدار رزرو، حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و ...(؛مقدار شاخص پايايي )حداقل و حدا 

  ِهر نوع نیروگاه.آلودگي تولیدي 

الذكر عبارتند  ي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوق ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه خروجي

 از:

  جديد )خروجي اصلي(؛مکان احداث، نوع، ظرفیت و زمان احداث واحدهاي 

 احداثي از هر نوع مدار كانديد؛ مدار 

 كل هزينه احداث خطوط؛ 

 هزينه ترانسفورماتورها؛ 

 تعداد مدار، تعداد باندل و هادي هر خط احداثي؛ 
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 .تعداد مدار قابل احداث از هر نوع 

 ها عبارتند از: ريزي توسعه پست هاي برنامه خروجي

 خروجي اصلي(؛ هاي موجود پست زمان و میزان افزايش ظرفیت تجهیزات( 

 جديد )خروجي اصلي(؛هاي  پست زمان، مکان و ظرفیت تجهیزات 

  و باالدست؛ دست احداث خطوط پايینهاي  هزينهكل 

  ؛ها احداث پستهاي  هزينهكل 

  هزينه تلفاتكل. 

 ريزي توسعه شبکه عبارتند از: هاي برنامه خروجي

 وجي اصلي(؛زمان و میزان افزايش ظرفیت خطوط موجود )خر 

 زمان، ظرفیت، مکان، سط  ولتاژ و نوع خطوط جديد )خروجي اصلي(؛ 

 زمان و مکان تغییر اتصال خطوط )خروجي اصلي(؛ 

 هاي احداث و توسعه خطوط؛ كل هزينه 

  ؛ورود خروجكل هزينه احداث 

  ها؛ تغییر سط  ولتاژ پستهزينه كل 

  ؛هزينه تلفاتكل 

 .اتصاالت هر پست 

 زي توان راكتیو عبارتند از:ري هاي برنامه خروجي

 زمان و میزان افزايش ظرفیت منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي موجود )خروجي اصلي(؛ 

 زمان، ظرفیت، نوع و مکان احداث منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي جديد )خروجي اصلي(؛ 

 .هزينه كل منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا 
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 ي حوزهافزار منرهاي  رويه  -4-5

ريزي توسعه تولیود،   بار بهینه، برنامه بار، پخش سازي، پخش  بیني بار، بهینه ريزيِ سیستم قدرت شامل پیش هاي برنامه رويه

ريوزي   بار اولین نقطه برناموه  بیني باشد. پیش ريزي توان راكتیو مي ريزي توسعه شبکه و برنامه ها، برنامه ريزي توسعه پست برنامه

شود. زيور   سازي و پخش بار استفاده مي هاي بهینه عنوان ورودي رويه كند و به یزان بار در افق بلندمدت را تعیین مياست كه م

ها، خطوط و توان راكتیو در غالب يک تابع هدف و  ريزي توسعه تولید، پست ريزيِ سیستم قدرت شامل برنامه هاي برنامه مسئله

بار و پخوش بوار بهینوه نیوز در برخوي       ي پخش  سازي قابل حل است. رويه ي بهینه رويه باشند كه با استفاده از قیود مرتبط مي

هواي   رويوه  (1-4)شوود. جودول    سازي اسوتفاده موي   ريزي و در ارتباط با بهینه ها طي فرآيند برنامه مسائل وارد شده و نتايج آن

 دهد. ريزي را نشان مي ي مطالعات برنامه افزاريِ حوزه نرم

 ريزي  ي مطالعات برنامه افزاري حوزه هاي نرم رويه (: 1-4) جدول

 رويه #

 پیش بیني بار بلندمدت 1

 پخش بار  2

 بار بهینه پخش 3

 سازي  بهینه 4

 ريزي توسعه تولید برنامه 5

 ريزي توسعه پست برنامه 6

 ريزي توسعه شبکه برنامه 7

 ريزي توان راكتیو برنامه 8

 بيني بار بلندمدت پيش  -4-5-1

 نیوی بار در افق بلندمدت را تع زانیاست كه م يزير نقطه برنامه نیاولمدت  بلندبار  ينیب شیپتم قدرت، ريزي سیس در برنامه

 و بلندمدت بیشینه بیني  نتیجه پیش .شود ياستفاده م بهینه پخش بار و پخش بار ي،ساز نهیبه يها هيرو يو بعنوان ورود كند يم

 باشد. مي هاي میاني و سالافق  سال در باري كم يا و پرباري بارِ متوسط يا
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هاي  ، كاربري اراضي، روش3نهايي  ، مصرف2، اقتصادسنجي1هاي تحلیل روند بیني بار شامل روش هاي پیش بطور كلي روش

 شوند. هاي تركیبي مي هوشمند و روش

 هاي رويه ورودي -4-5-1-1

 بیني بار بلندمدت عبارتند از: هاي پیش ورودي

 بار؛ گذشته اطالعات 

 جوي؛ شرايط به اطالعات مربوط 

 ها؛ آن از نوع هر در كنندگان مصرف تعداد 

 نورخ رشود جمعیوت، سورانه درآمود، رونود       5، تولید ناخالص ملي4اطالعات كالن اقتصادي )مانند تولید ناخالص داخلي ،

 پیشرفت فناوري(.

 هاي رويه خروجي -4-5-1-2

 باشد. مي هاي میاني افق و سال سال در باري كم يا و پرباري بار متوسط يا و بیني بلندمدت، بیشینه نتیجه پیش

 نياز هاي پيش رويه -4-5-1-3

 نیاز ندارد. اين رويه پیش

 روندنماي رويه -4-5-1-4

هواي هور    هواي قبول، ورودي   آمده است. با توجه به توضیحات مذكور در بخوش  (3-4شکل ) بیني در روندنماي رويه پیش

سوازي،   ن رويه مذكور بعنوان ورودي رويوه بهینوه  شود. همچنی ها ايجاد مي بیني شده و خروجي ريزي وارد پیش برنامه  زيرمسئله

 باشد. پخش بار بهینه و پخش بار مي

                                                 

1
 Trend Analysis 

2
 Econometric 

3
 End use 

4
 Gross Domestic Product  (GDP) 

5
 Gross National Product (GNP) 
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 بار ينيب شيپ هيرو يروندنما (: 3-4) شكل

 سازي بهينه  -4-5-2

ها، خطوط و توان راكتیو در غالب متغیرهاي  ريزي توسعه تولید، پست ريزيِ سیستم قدرت شامل برنامه هاي برنامه زير مسئله

بوین    سازي بوده و قیوود رابطوه   باشند. متغیرهاي تصمیم، خروجي بهینه هدف و قیود مرتبط مي تصمیم، متغیرهاي وابسته، تابع

سوازي   ريزي بوراي بهینوه   هاي برنامه دهند. با توجه به نوع مدلسازي از هريک از روش متغیرهاي تصمیم و وابسته را نشان مي

ريوزي   هاي برناموه  خاص داده شده است. بطور كلي روش سازي شامل يافتن بهترين نتیجه براي شرايط شود. بهینه استفاده مي

 شوند. ، ابتکاري و فراابتکاري ميريزيِ عددي هاي كالسیک تحلیلي، برنامه شامل روش

 هاي رويه ورودي -4-5-2-1

ريزي، متغیرهاي تصمیم، متغیرهواي وابسوته، توابع هودف، قیوود همچنوین        هاي برنامه سازيِ هر يک از زيرمسئله در بهینه

 شوند: بعنوان ورودي وارد مي اطالعات زير

 شود؛ سازي يک دقت براي تغییر يک متغیر در نظر گرفته مي هاي بهینه دقت مسئله؛ عموما  در اكثر روش 

 ريوز   اند، عملگرهايي وجود دارد كه برنامه هاي فراابتکاري كه از طبیعت گرفته شده پارامترهاي تنظیمي؛ عموما  در روش

د. براي مثال در الگوريتم ژنتیک دو عملگر تركیب و جهش وجوود دارد كوه بايود در ابتودا     ها را تعیین كن بايست آن مي

 احتمال اعمال و نحوه اجراي هر يک و همچنین تعداد جمعیت اولیه بعنوان ورودي وارد شود؛
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 شود. مي  سازي و همچنین روش حل تعیین سازي است يا بیشینه شود كه هدف كمینه مي  سازي؛ اينجا تعیین نوع بهینه 

 هاي رويه خروجي -4-5-2-2

ها استخراج  باشد كه متعاقب آن متغیرهاي وابسته و هر اطالعاتي كه از آن سازي متغیرهاي تصمیم مي خروجي اصلي بهینه

 شوند. شود، تعیین مي

 نياز هاي پيش رويه -4-5-2-3

ي داشته؛ به عبارت ديگر ايون  هاي پخش بار بهینه و پخش بار ارتباط تنگاتنگ  هاي خود با رويه سازي در پردازش بهینه  رويه

سوازي   نیازهاي رويه بوده و در بصورتِ بار سیستم قودرت وارد بهینوه   بیني بار بلندمدت از پیش نیاز يکديگرند. پیش دو رويه هم

 شود. مي

 روندنماي رويه -4-5-2-4

هواي هور    ديهاي قبول، ورو  آمده است. با توجه به توضیحات مذكور در بخش( 4-4شکل ) سازي در روندنماي رويه بهینه

ها را  هاي پخش بار بهینه و پخش بار، خروجي ريزي در ارتباط با رويه سازي شده و رويه برنامه ريزي وارد بهینه برنامه  زيرمسئله

 كند.  ايجاد مي

 

 يساز نهيبه هيرو يروندنما (: 4-4) شكل
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 بار پخش   -4-5-3

پردازد. پخش بار از طريق فرآيند  غیره ميها، توان تولیدي ژنراتورها و  بار به تعیین شارش توان در خطوط، ولتاژ شین پخش 

تکراري و با پايش تغییر يک پارامتر در تکرارهاي مختلف انجام شده و با رسیدن به تعداد تکرارِ مشخص يا مقدار تغییر پارامتر 

از  5م، مسوتقی 4، مجوزاي سوريع  3، سوريع 2، گووس سوايدل  1پذيرد. نیوتوون رافسوون   كمتر از مقدار از پیش تعیین شده پايان مي

باشند. عمال  تا قبل از مطالعات تووان راكتیوو از پخوش بوار      ريزي سیستم قدرت مي بار مورد استفاده در برنامه  هاي پخش روش

گردد، چرا كه پخوش   )عموما  نیوتون رافسون( استفاده مي 6مستقیم استفاده كرده و در مطالعات توان راكتیو از پخش بار متناوب

ها بوراي تووان راكتیوو و ولتواژ      كند؛ همچنین خطوط و پست چیده و در مواردي غیرقابل حل و واگرا ميبار متناوب مسئله را پی

 تواند با استفاده از منابع ارزان مديريت شود. شوند و توان راكتیو مي احداث نمي

 هاي رويه ورودي -4-5-3-1

 شوند: مي ريزي موارد زير بعنوان ورودي وارد هاي برنامه در پخش بار در هر يک از زيرمسئله

      ،پارامترهاي سیستم قدرت؛ حدود ظرفیت توان اكتیو و راكتیو واحدها، مقاوموت و راكتوانس ترانسوفورماتورها، مقاوموت

 هاي اصليِ پخش بار هستند؛ ها از ورودي راكتانس، سوسپتانس خطوط و نحوه اتصال آن

 مستقیم و همچنین روش پخش بوار نیوز    صورت متناوب است يا شود كه پخش بار به مي  نوع و روشِ پخش بار؛ تعیین

 شود؛ تعیین مي

 شوود كوه هرگواه اخوتالف      دقت پخش بار و تعداد تکرار؛ عموما  براي دقت پخش بار يک عدد خیلي كوچک تعیین مي

شود. همچنین تعداد  پارامتر موجود در پخش بار در هر تکرار نسبت به تکرار قبل كمتر از آن شد پخش بار متوقف مي

هاي استاندارد پخوش بوار يوک     شود تا با رسیدن به آن تعداد، پخش بار متوقف شود. البته در بسته ز تعیین ميتکرار نی

 فرض براي موارد در نظر گرفته شده است؛ عدد پیش

                                                 

1
 Newton Raphson 

2
 Gauss-Sidel 

3
 Fast 

4
 Fast Decoupled 

5
 Direc Current (DC) 

6
 Alternative Current (AC) 
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 ها؛ شین در پخش بار به سه شکل مرجع،  اطالعات شینPV  وPQ  وجود دارد كه براي هر شین بايد مشخص شود كه

 . همچنین بار هر شین بايد بعنوان ورودي به پخش بار وارد شود.عضو كدام نوع است

 هاي رويه خروجي -4-5-3-2

 هاي پخش بار هستند. ها، توان تولیدي ژنراتورها و تلفات از خروجي شارش توان در خطوط و ترانسفورماتورها، ولتاژ شین

 نياز هاي پيش رويه -4-5-3-3

نیواز   باط تنگاتنگي داشته و به عبوارت ديگور ايون دو رويوه هوم     سازي ارت بهینه  هاي خود با رويه پخش بار در پردازش  رويه

 شود. نیازهاي رويه بوده و در غالب بارهاي سیستم قدرت وارد پخش بار مي بیني بار از پیش يکديگرند. پیش

 

 روندنماي رويه -4-5-3-4

هواي هور    ديهواي قبول، ورو   آمده است. با توجه به توضیحات مذكور در بخوش  (5-4شکل )روندنماي رويه پخش بار در 

كند. نکته قابل  ها را ايجاد مي سازي خروجي بار در ارتباط با رويه بهینه  سازي شده و رويه پخش ريزي وارد بهینه برنامه  زيرمسئله

 ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار هیچ جايگاهي ندارد. توجه اين است كه در برنامه

 

 رروندنماي رويه پخش با (: 5-4) شكل
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 بهينه  بار پخش   -4-5-4

هاي نیروگاهي چنان تعیوین شووند كوه هزينوه      در يک شبکه قدرت يکي از اهداف اساسي اين است كه توان تولیدي واحد

هاي اكتیو و راكتیو خود را چنان تغییر دهند كه بار خود را با حداقل  ها مجازند كه توان عبارتي ژنراتور برداري حداقل شود. به بهره

هاي كنترل پذير همچون  بار، تنظیم تمامي انواع متغیر گويند. هدف از پخش نند. اين مسئله را پخش بار بهینه ميهزينه تأمین ك

باشود بوه نحووي كوه ضومن       هاي كنترلوي موي   هاي موازي و ديگر متغیر ها و القاگر ها، خازن ها، تپ ترانسفورماتور ولتاژ ژنراتور

 برداري، هزينه تولید و تلفات حداقل شده و ساير توابع هدف برآورده شود. اي از قیود فیزيکي و بهره برآوردن مجموعه

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي حل پخش بار بهینه مي از جمله روش

 ريزي خطي؛ برنامه 

 ريزي غیرخطي؛ برنامه 

 ريزي درجه دو؛ برنامه 

 حل به روش نیوتون رافسون؛ 

 هاي ابتکاري؛ روش 

 هاي فراابتکاري. روش 

 هاي رويه ديورو -4-5-4-1

 باشد: هاي زير مي پخش بار بهینه شامل ورودي

 باشد شامل اطالعات خطوط،  بار مي هاي پخش اطالعات مورد نیاز پخش بار؛ اين اطالعاتي مشابه اطالعات ورودي

 ها؛ ها و ژنراتور شین

 جه دوم از توان تولیدي هاي تولیدي معموال  به صورت يک تابع در هاي تولیدي؛ هزينه واحد ضرايب تابع هزينه واحد

 شوند.  آن واحد مدل مي

 هاي رويه خروجي -4-5-4-2

 باشد: هاي زير مي پخش بار بهینه شامل خروجي



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
124 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 ها؛ اندازه و زاويه فاز ولتاژ شین 

 توان انتقالي خطوط؛ 

 توان تلف شده در خطوط؛ 

 هاي خازني؛ توان راكتیو تزريقي توسط بانک 

 هاي تولیدي؛  سهم بهینه هريک از واحد 

 برداري از سیستم؛ هزينه الزم جهت بهره حداقل 

 تپ ترانسفورماتورها؛ 

 نياز هاي پيش رويه -4-5-4-3

نیاز  سازي ارتباط تنگاتنگي داشته و به عبارت ديگر اين دو رويه هم بهینه  هاي خود با رويه پخش بار بهینه در پردازش  رويه

 شود. بیني شده سیستم قدرت، وارد پخش بار مي پیشنیازهاي رويه بوده و بصورتِ بارهاي  بیني بار از پیش يکديگرند. پیش

 روندنماي رويه -4-5-4-4

هاي هر  هاي قبل، ورودي آمده است. با توجه به توضیحات مذكور در بخش( 6-4شکل )روندنماي رويه پخش بار بهینه در 

كنود.   ها را ايجواد موي   ي خروجيساز بار بهینه در ارتباط با رويه بهینه  سازي شده و رويه پخش ريزي وارد بهینه برنامه  زيرمسئله

ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار بهینوه هویچ جايگواهي     نکته قابل توجه اين است كه در برنامه

 .[31]ندارد 
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 نهيبه بار پخش هيرو يروندنما (: 6-4) شكل

 ريزي توسعه توليد برنامه  -4-5-5

. مجموعه ظرفیت بايد به اندازهاست ريزي توسعه سیستميک زير مسئله از مسئله كلي برنامه ها نیروگاهريزي توسعه برنامه

تعادل بار مورد قبول واقع شوند. در صورتیکه در محدوده  LOLP1هاي مشخصي از قابلیت اطمینان نظیر  اي باشد كه شاخص

هاي جديد با حوداقل  هاي قابلیت اطمینان، غیر قابل قبول باشد، بايد تركیبي از نیروگاه برقرار نباشد و يا مقادير شاخصو تولید 

ل نصب و زمان مورد ها، هدف، تعیین نوع، ظرفیت، مح ريزي توسعه نیروگاههزينه به مجموعه شبکه برق افزوده شود. در برنامه

. در [31]نیاز به يک واحد نیروگاهي با رعايت توازن تولید و مصرف در شبکه و تأمین قیود پايايي با كمترين هزينه ممکن است 

شود كه كفايت سیستم به وجود تجهیزات كافي )در اينجا ظرفیوت تولیودي( در سیسوتم،     سنجي استفاده مي اين رويه از كفايت

باشد كوه در دل مسوئله    هاي پايايي مي سنجي تعیین شاخص . نتیجه كفايت[32]باشد  نمودن سط  بار، مرتبط مي براي برآورده

ها و رويودادهاي شوبکه را    ريزي توسعه تولید قرار دارد. كفايت سیستم مرتبط با شرايط ايستايي سیستم است و اغتشاش برنامه

هاي قودرت   شات و اختالل در سیستمگردد؛ اما امنیت سیستم، توانايي سیستم جهت مقابله با ايجاد و افزايش اغتشا شامل نمي

                                                 

1
 Loss Of Load Proability 
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جانبه و قطعي در تولید و تجهیزات  باشد. اين موارد شامل شرايط مرتبط با اغتشاشات محلي و يا اغتشاشات سراسري و همه مي

 . [32]باشند  شود. بررسي كفايت و امنیت سیستم دو بحث مجزا و متفاوت از يکديگر مي خطوط انتقال مي

 هاي رويه ورودي -4-5-5-1

 ي سیستم انتقال عبارتند از: ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه ورودي

 ؛2و تورم 1نرخ بهره 

 ِتولید؛ 3ارزش اسقاط تجهیزات 

 عمر تجهیزات تولید؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 

 گذاري تجهیزات شامل: زينه سرمايهه 

o احداث و توسعه واحدهاي تولیدي 

o .احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها 

 4هاي عملیاتي هزينه: 

o هر نوع سوخت؛  هزينه 

o هاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛ هزينه 

o 5انرژي عرضه نشده  هزينه. 

 بیني شده؛ مقدار بار پیش 

 ؛اه انواع نیروگاه 

 هاي مختلف؛ بازده نیروگاه 

                                                 

1
 interest rate 

2
 Inflation rate 

3
 Salvation value 

4
 Operation costs 

5
 Cost of energy not served 
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 مقدار انرژي تولیدي در سال هر واحد؛ 

 ظرفیت تجهیزات جديد؛ 

 شاخص پايايي مورد قبول )حداقل و حداكثر مقدار رزرو، حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و ...(؛ 

 ظرفیت موجود تولیدي هر واحد؛ 

 ؛1نرخ خروج اجباري واحدها 

 یدي مختلف به ازاي هر واحد خروجي؛مقدار مصرف سوخت واحدهاي تول 

 قیود راهبردي )براي مثال بخش مشخصي از واحدهاي تولیدي از منابع بادي باشند(؛ 

 حداكثر انرژي قابل استحصال از هر نوع واحد انرژي محدود مانند واحدهاي آبي؛ 

  ؛هر نوع سوخت در هر سالتأمین بیشینه مقدار 

  ِیروگاه در هر سال؛مجاز هر نوع نبیشینه آلودگي تولیدي 

  هر نوع نیروگاه در هر سال؛بیشینه تعداد واحد قابل احداث از 

الذكر عبارتند  ي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوق ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه ورودي

 از:

  احداثي از هر نوع مدار كانديد؛ مداربیشینه تعداد 

 ث هر نوع خط؛هزينه احدا 

 هزينه هر نوع ترانسفورماتور؛ 

 پارامترهاي خطوط و ترانسفورماتورها؛ 

 حداقل و حداكثر ظرفیت خطوط و ترانسفورماتورها؛ 

 قیود محدوديت تعداد مدار احداثي؛ 

 محدوديت خطوط هنگام بروز پیشامد؛ 

                                                 

1
 Forced Outage Rate (FOR) 
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 هاي مختلف؛ مجموعه خطوط كانديد بین شین 

 اد مدار، تعداد باندل و انواع هادي مختلف(؛مجموعه انواع خطوط قابل احداث )تعد 

 ها؛ مجموعه شین 

 ها؛ مجموعه انواع نیروگاه 

 بخش وضعیت( هاي مختلف از منحني  هاي مختلف بارگذاريLDC)؛ 

 حداكثر تعداد مدار قابل احداث از هر نوع؛ 

  ؛شینهر قابل احداث در حداكثر واحد نیروگاهي 

 است؛قابل تأمین  نحداكثر مقدار هر نوع سوخت كه در هر شی 

 .هزينه انتقال هر نوع سوخت به هر شین 

 

 هاي رويه خروجي -4-5-5-2

 ي سیستم انتقال عبارتند از: ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید بدون در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه خروجي

 نوع، ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد )خروجي اصلي(؛ 

 هاي احداث واحدهاي تولیدي؛ كل هزينه 

 هاي احداث و توسعه مخازن سوخت واحدها؛ مانبندي و كل هزينهز 

 ِهر نوع سوخت؛ مقدار مورد نیاز 

 هاي عملیاتي غیر از سوخت مانند هزينه كاركنان و غیره؛ كل هزينه 

 انرژي عرضه نشده؛  كل هزينه 

 (؛ مقدار شاخص پايايي )حداقل و حداكثر مقدار رزرو، حداقل مقدار احتمال از دست دادن بار و... 

  ِهر نوع نیروگاه.آلودگي تولیدي 

الذكر عبارتند  ي سیستم انتقال عالوه بر موارد فوق ريزيِ توسعه ريزي توسعه تولید با در نظر گرفتنِ برنامه هاي برنامه خروجي

 از:
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 مکان احداث، نوع، ظرفیت و زمان احداث واحدهاي جديد )خروجي اصلي(؛ 

 ؛احداثي از هر نوع مدار كانديد مدار 

 كل هزينه احداث خطوط؛ 

 هزينه ترانسفورماتورها؛ 

 تعداد مدار، تعداد باندل و هادي هر خط احداثي؛ 

 .تعداد مدار قابل احداث از هر نوع 

 نياز هاي پيش رويه -4-5-5-3

ز بیني بار نیوز بعنووان ورودي اسوتفاده كورده و ا     هاي مذكور از رويه پیش ريزي توسعه تولید با استفاده از ورودي برنامه  رويه

ريزي توسعه تولید با نظور گورفتن سیسوتم انتقوال، از      كند. در برنامه سازي براي ارائه برنامه توسعه تولید استفاده مي رويه بهینه

 شود.  سازي استفاده مي هاي پخش بار بهینه و پخش بار همراه با رويه بهینه رويه

 روندنماي رويه -4-5-5-4

آموده اسوت. بوا    ( 8-4شوکل ) و  (7-4شکل ) ترتیب در ا سیستم انتقال بهريزي توسعه تولید بدون و ب روندنماي رويه برنامه

 شود. سازي شده و برنامه توسعه تولید ايجاد مي ها وارد بهینه هاي قبل، ورودي توجه به توضیحات مذكور در بخش

هوا   سازي خروجي ینههاي پخش بار بهینه و پخش بار در ارتباط با رويه به هنگامي كه سیستم انتقال نیز مدنظر است، رويه 

ريزي توسعه تولید  شود. نکته قابل توجه اين است كه در برنامه سازي انجام مي سنجي تولید در دل بهینه كند. كفايت را ايجاد مي

 بدون در نظر گرفتن سیستم انتقال پخش بار هیچ جايگاهي ندارد. 

 

 انتقال ستميبدون س ديتول توسعه يزير برنامه هيرو يروندنما (: 7-4) شكل
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 انتقال ستميس با ديتول توسعه يزير برنامه هيرو يوندنمار (: 8-4) شكل

 

 ها ريزي توسعه پست برنامه  -4-5-6

ريوزي وضوعیت   . در اين برناموه است« ريزي توسعه شبکهبرنامه»ها يک زير مسئله از مسئله كلي ريزي توسعه پستبرنامه

هوا،  ت نقض قیودي از جمله ظرفیوت پسوت  شود و در صوركنندگان بررسي ميها با توجه به میزان بار درخواستي مصرف پست

شود؛ بطوريکه ضمن تأمین مطمئن نیاز مصرفهاي موجود، مشخص و پیشنهاد مي هاي جديد و يا توسعه پست تركیبي از پست

كنود كوه ظرفیوت تجهیوزات     ها مشخص ميريزي توسعه پستبرنامهدر واقع  كنندگان، كمترين هزينه به شبکه تحمیل گردد.

هواي جديودي بوا چوه ظرفیوت تجهیزاتوي در چوه         هاي شبکه به چه میزان بايد افزايش يابد و يا چه پسوت  ستكدام يک از پ

  .[33-31]هايي و در چه زماني بايد احداث شده و در ضمن حداقل هزينه به شبکه تحمیل شود  مکان

 هاي رويه ورودي -4-5-6-1

 ها عبارتند از: توسعه پست ريزي هاي برنامه ورودي

 نرخ بهره و تورم؛ 

 ها؛ ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پست 

 عمر تجهیزات خط و پست؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 

 ؛حداكثر افت ولتاژ مجاز 
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 ؛حداكثر و حداقل ظرفیت مجاز پست 

 و باالدست؛ احداث خطوط پايین دست هاي ثابت و متغیر هزينه 

 ؛ها حداث پستا هاي ثابت و متغیر هزينه 

 ؛هزينه تلفات 

 اطالعات مکاني و فني بار؛ 

 هاي موجود؛ اطالعات مکاني و فني پست 

 هاي استاندارد پست و خط. ظرفیت 

 هاي رويه خروجي -4-5-6-2

 ها عبارتند از: ريزي توسعه پست هاي برنامه خروجي

 خروجي اصلي(؛ هاي موجود پست زمان و میزان افزايش ظرفیت تجهیزات( 

 جديد )خروجي اصلي(؛هاي  پست یت تجهیزاتزمان، مکان و ظرف 

  و باالدست؛ دست احداث خطوط پايینهاي  هزينهكل 

  ؛ها احداث پستهاي  هزينهكل 

  هزينه تلفاتكل. 

 نياز هاي پيش رويه -4-5-6-3

هواي   ريزي توسوعه تولیود و ورودي   برنامه  بیني بار و رويه هاي پیش ها با استفاده از نتايج رويه ريزي توسعه پست برنامه  رويه

سازي استفاده شوده و طورح    دهد. در دل اين رويه از پخش بار بهینه، پخش بار و بهینه ها را ارائه مي مذكور برنامه توسعه پست

 شود.  توسعه ايجاد مي

 روندنماي رويه -4-5-6-4

 آمده است. ( 9-4شکل )ها در  ريزي توسعه پست روندنماي رويه برنامه
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 ها پست توسعه يزير برنامه هيرو يروندنما (: 9-4) شكل

 ريزي توسعه شبكه برنامه  -4-5-7

 خطوطريزي وضعیت . در اين برنامهاست «ريزي توسعه شبکهبرنامه»يک زير مسئله از  خطوط يا شبکهريزي توسعه برنامه

جديود و يوا توسوعه     خطووط شده و در صورت نقض قیدي، تركیبي از بررسي  هاي موجود و جديد مکان و بار پستبا توجه به 

كنندگان، كمتورين هزينوه بوه شوبکه     اي كه ضمن تأمین مطمئن نیاز مصرفشود بگونهپیشنهاد ميموجود، مشخص و  خطوط

در كدام مسیر چه خطي و با چه ظرفیوت و سوط  ولتواژي بايود     كند كه مشخص مي خطوطريزي توسعه برنامه تحمیل گردد.

تا ضمن تأمین قیود شبکه هزينه نیز  خروج(-احداث گردد و يا اتصاالت خطوط موجود در كدام محل و چگونه تغییر يابد )ورود

بايست در شرايط عادي و پیشامد جوابگو باشد. امنیت سیستم، توانايي سیستم  خروجي طرح توسعه شبکه مي. [34] گردد حداقل

باشد. اين موارد شامل شرايط مرتبط با اغتشاشات  اي قدرت ميه جهت مقابله با ايجاد و افزايش اغتشاشات و اختالل در سیستم

 .[32]شود  جانبه و قطعي در تولید و تجهیزات خطوط انتقال مي محلي و يا اغتشاشات سراسري و همه

 هاي رويه ورودي -4-5-7-1

 ريزي توسعه شبکه عبارتند از: هاي برنامه ورودي

 نرخ بهره و تورم؛ 

 ها؛ ارزش اسقاط خطوط و تجهیزات پست 

 عمر تجهیزات خط و پست؛ 

 ريزي؛ بازه زماني برنامه 
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 ؛جديد هزينه ثابت و متغیر احداث خطوط 

  ؛ورود خروجهزينه احداث 

 ؛هزينه تغییر ساختار خطوط موجود 

  ها و ترانسفورماتورهاي تبديل ولتاژ؛ یر سط  ولتاژ پستتغیهزينه 

 ؛هزينه تلفات 

 ؛و پیشامد عاديخطوط در شرايط  مجاز ظرفیت 

 حداكثر اتصاالت مجاز به هر پست؛ 

  ؛بار تمام مراكز مصرف 

 ها؛ حداقل و حداكثر پروفیل ولتاژ پست 

  قیود قابلیت اطمینان؛حد 

  دهايو كانداطالعات شبکه. 

 ههاي روي خروجي -4-5-7-2

 ريزي توسعه شبکه عبارتند از: هاي برنامه خروجي

 زمان و میزان افزايش ظرفیت خطوط موجود )خروجي اصلي(؛ 

 زمان، ظرفیت، مکان، سط  ولتاژ و نوع خطوط جديد )خروجي اصلي(؛ 

 زمان و مکان تغییر اتصال خطوط )خروجي اصلي(؛ 

 هاي احداث و توسعه خطوط؛ كل هزينه 

  ؛جورود خروكل هزينه احداث 

  ها ؛ تغییر سط  ولتاژ پستهزينه كل 

  ؛هزينه تلفاتكل 

 .اتصاالت هر پست 

 نياز هاي پيش رويه -4-5-7-3
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هاي مذكور وارد رويه توسعه شبکه شده و با استفاده از  ها و ورودي ريزي توسعه تولید و پست بیني بار، برنامه هاي پیش رويه

 آيد.  شبکه بدست مي سازي طرح توسعه هاي پخش بار بهینه، پخش بار و بهینه رويه

 روندنماي رويه -4-5-7-4

 آمده است.  (10-4شکل ) ريزي توسعه شبکه در روندنماي رويه برنامه

 

 شبكه توسعه يزير برنامه هيرو يروندنما (: 10-4) شكل

 ريزي توان راكتيو برنامه  -4-5-8

بکه انجوام  باشد كه در اداموه مطالعوات توسوعه شو     ريزي مي ريزي توان راكتیو يک بخش از مطالعات برنامه مطالعات برنامه

هاي نصب منابع توان راكتیوو،   باشد. در اين مطالعات مکان گیرد و در آن هدف تأمین شرايط مطلوب ولتاژ و قیود مربوط مي مي

گردد تا ولتاژ در شبکه طراحي شده در شرايط نرمال و پیشامد و شرايط مختلوف بوار از    ها به نحوي تعیین مي ظرفیت و نوع آن

 . [31]برخوردار باشد پايداري و كیفیت الزم 

 هاي رويه ورودي -4-5-8-1

 ريزي توان راكتیو عبارتند از: هاي برنامه ورودي

 اطالعات دينامیکي ژنراتورها مانند سیستم تحريک؛ 

 اطالعات دينامیکي ترانسفورماتورها مانند سیستم تغییر تپ؛ 
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 مانند: خازن( ت ها، راكتورها، جبرانگرهاي ولتاژ، ادوا اطالعات منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياFACTS1؛) 

 حدود ولتاژ در شرايط عادي و پیشامد؛ 

 اطالعات تجهیزات كانديد منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛ 

 نوع پیشامدها )عموما  پیشامد شامل خروج يک تجهیز مدنظر است(؛ 

 تأمین توان راكتیو ايستا و پويا؛ منبع هر متغیر و ثابت ي هزينه 

 و پیشامد. حدود ظرفیت خطوط در شرايط عادي 

 هاي رويه خروجي -4-5-8-2

 ريزي توان راكتیو عبارتند از: هاي برنامه خروجي

 زمان و میزان افزايش ظرفیت منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي موجود )خروجي اصلي(؛ 

 زمان، ظرفیت، نوع و مکان احداث منابع تأمین توان راكتیو ايستا و پوياي جديد )خروجي اصلي(؛ 

 ع تأمین توان راكتیو ايستا و پويا.هزينه كل مناب 

 نياز هاي پيش رويه -4-5-8-3

ريزي تووان راكتیوو    هاي مذكور وارد رويه برنامه ها و شبکه و ورودي ريزي توسعه تولید، پست بیني بار، برنامه هاي پیش رويه

مده و نتايج به رويه گرافیوک  سازي طرح توسعه منابع تأمین توان راكتیو بدست آ بار و بهینه هاي پخش شده و با استفاده از رويه

 شود.  ارسال مي

 روندنماي رويه -4-5-8-4

 آمده است. ( 11-4شکل )ريزي توان راكتیو در  روندنماي رويه برنامه

                                                 

1
 Flexible Alternating Current Transmission System 
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 ويراكت توان يزير برنامه هيرو يروندنما (: 11-4) شكل

 روندنماي حوزه  -4-6

هواي   ذكور در مورد وروديدهد. مطابق مواردِ م را نمايش مي قدرت ستمیس يزير حوزه برنامه يكل يروندنما( 12-4شکل )

شوند. در  ريزيِ سیستم قدرت مي حوزه، متغیرهاي تصمیم، متغیرهاي وابسته، تابع هدف، قیود و پارامترهاي تنظیمي وارد برنامه

هوا، خطووط و    ريزيِ توسعه پسوت  آيد. در برنامه سازي انجام شده و طرح توسعه بدست مي ريزيِ توسعه تولید صرفا  بهینه برنامه

 دهد.  بار بهینه طرح توسعه را بدست مي  سازي همراه با پخش بار و پخش ع توان راكتیو بهینهمناب
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 قدرت ستميس يزير برنامه حوزه يكل يروندنما (: 12-4) شكل

 ي حوزه آينده  -4-7

ريزي سیستم قدرت را تحت تأثیر قرار داده و شواخه مطالعواتي و پژوهشوي     بازار برق از عوامل مهمي است كه حوزه برنامه

بیني بلندمودت بوار قورار دارد كوه بوا       ريزي پیش ريزي سیستم قدرتِ مبتني بر بازار را مطرح كرده است. در بخش برنامه برنامه

هاي  حضور بازار و كشش مصرف به قیمت تحت تأثیر قرار گرفته و نیاز به مدلسازي تأثیر بازار خواهد داشت. در هريک از رويه

هاي مذكور در ارتبواط   شود كه رويه ساز بازار اضافه مي افزاري بنام شبیه ه يک رويه نرمها و شبک ريزي توسعه تولید، پست برنامه

افوزاري   گذاران خصوصي، دو حالت نرم ريزي توسعه تولید با حضور سرمايه دهند. در بحث برنامه با آن عمل كرده و خروجي مي

هواي موجوود، طورح     ست كه بايد با توجوه بوه عودم قطعیوت    ريزي ا ريزي از ديدگاه متولي برنامه وجود دارد؛ اولین حالت برنامه

هاي موورد نظور بوراي     گذاران به احداث نیروگاه در مکان راهبردها بدست آورد تا عالوه بر تشويق سرمايه  اي براي ارائه توسعه

اعي، توسوعه بهینوه   بیني داشته باشد. در اين حالت هدف بیشینه كردن رفاه اجتمو  ها و شبکه نیز پیش ريزي توسعه پست برنامه

گذاري در بخش تولید دارد؛  گذار قصد سرمايه افزاري بدين صورت است كه سرمايه باشد. دومین حالت نرم سیستم قدرت و ... مي

ي انتقال بور مبنواي   در محیط بازار، توسعهباشد.  سازي سود با توجه به رفتار رقبا و راهبردهاي صنعت برق مي كه هدف بیشینه
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يابد. بوا توجوه بوه    هاي مختلف اهمیت ميبرق در شین عه بر مبناي ارزش انتقال، جايگزين شده و توجه به قیمتهزينه با توس

ي ريوزي توسوعه  اينکه نحوه تسويه بازار و تعیین قیمت، در بازارهاي مختلف، متفاوت است، اين مسئله بايد در مطالعات برناموه 

هاي میانگین برق يکساني براي كل دوره مورد مطالعه در در بعضي مناطق، قیمتانتقال هر منطقه، لحاظ گردد. به عنوان مثال 

هاي موجود در اين زمینه، تأثیرات متفواوتي   گیري از روش بیني قیمت در آينده و بهره شود. به عالوه، نحوه پیش نظر گرفته مي

بايست  توجه به ارائه خدمات توان راكتیو در بازار برق، مي ريزي منابع راكتیو نیز با ريزي دارند. در مطالعات برنامه بر نتايج برنامه

 راهبردها و قوانین بازار مذكور مدنظر قرار گیرد.

شوود.   هاي مربوط منجر مي قطعیت  ريزي سیستم قدرت، به مدلسازيِ عدم حضور منابع تولید با خروجي نامطمئن، در برنامه

رغوم افوزايش دقوت و صوحت نتوايج حاصوله،       ريزي حاكم است، بهنامههاي متعددي كه بر فضاي برقطعیتلحاظ نمودن عدم

هاي مناسب توسعه، نیازمند مطالعه در نمايد. بر اين اساس، جهت دستیابي به مدلريزي را دوچندان ميپیچیدگي فرايند برنامه

بايسوت   ريزي توسعه تولید موي  . در برنامهمیهستسازي در فضاي غیرقطعي هاي مدلها و روشها، انواع آنقطعیتي عدمحوزه

 ريزي مدل شود. مدل مناسب تولید نامطمئن در فرآيند برنامه

ي تولیود و  بینوي شوده، رونود توسوعه    بايست سناريوهايي براي بار پویش ريزي مناسب توسعه انتقال، ميجهت انجام برنامه

را لحاظ كرد؛ به عنوان مثال، بار الکتريکي بسته به  هاتغییرات احتمالي در مبادله توان، در نظر گرفته و وضعیت تصادفي پديده

ها به عوامل متعددي همچوون عوامول   باشد. همچنین، توان تولیدي نیروگاهوهوايي و عوامل متعدد ديگر، متغیر مي شرايط آب

 وهوايي و همچنین خروج اجباري واحدها وابسته است.  اقتصادي، شرايط آب

 گردند، عبارتنداز: ها مطرح مي قطعیت عدمبرخي از مسائلي كه به تبع حضور 

 پخش بار احتماالتي؛ 

 معیار و تحلیل قابلیت اطمینان احتماالتي؛ 

 هاي مبتني بر سناريو؛روش 

 گیري فازي.تصمیم 
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)شوامل تولیودات پراكنوده و     1هوشمند با توجه به تعاريف موجود، داراي عناصوري همچوون منوابع انورژي پراكنوده       شبکه

، منابع تولیدي 2هاي كنترلي و محاسباتي سريع، خوددرمان یره(، ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان، سیستمگرها و غ ذخیره

هواي بوا    هاي تجديدپذير و غیره(، شبکه انتقال هوشمند )سویم  هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژي كربن )شامل فناوري كم

كربن و كارايي انورژي   باشد. مدلسازيِ منابع تولید كم كارايي انرژي و غیره ميگويي بار،   قابلیت كنترل و با ظرفیت زياد(، پاسخ

ريزي تولید در شبکه هوشمند خواهد بود. همچنین درصورت افزايش نرخ نفووذ منوابع    ريزي توسعه تولید الزمه برنامه ر برنامهد

ريزي توسوعه شوبکه    انتقال هوشمند نیز در برنامهها نیز بايد در توسعه تولید بطور مناسب مدل شوند. شبکه  انرژي گسترده، آن

الذكر در شبکه هوشمند نیوز مطورح    بايد مدل شود. با توجه به اينکه در شبکه هوشمند منابع نامطمئن نیز قرار دارند، موارد فوق

 هستند.

 

                                                 

1
 Distributed Energy Resource(DER) 

2
 Self healing  
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 فصل پنجم 5

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 هاي توزيع شبكه
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 مقدمه

هاي كوچک بوه مشوتركین، و در    هاي انتقال و يا نیروگاه دار مسئولیت تحويل انرژي الکتريکي از پست سیستم توزيع عهده

باشد. داليل اهمیت بخش توزيع آن است كوه ايون بخوش، واسوط اصولي       صورت لزوم با تغییر به يک سط  ولتاژ مناسب مي

قش حیاتي در میزان رضايت مشتركین و متقاضیان برق دارد. همراه بوا  ي صنعت برق با مشتركین و متقاضیان بوده و ن زنجیره

باشوند توا نیازهواي مربووط بوه       هاي توزيع مورد نیواز موي   هاي فرعي مختلفي در ارتباط با خود شبکه هاي توزيع، سیستم شبکه

 [. 35يند ]ي الکتريکي را برآورده نما اقتصادي بودن، قابلیت اطمینان، كیفیت توان و ايمني منبع تغذيه

 مرزبندي حوزه  -5-1

هاي توزيع شوامل   بخش طراحي شبکه شود. بندي مي ي توزيع به دو بخش طراحي و تحلیل تقسیم ي شبکه  مطالعات حوزه

ي تجهیزات جانبي  جايابي بهینهبازآرايي، ي مانور،  ها، مسیريابي فیدر، طراحي مسیر بهینه بیني بار، جايابي پست هاي پیش رويه

ها، سکشنااليزرها، ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا(، متعادل كردن بار، طراحوي سیسوتم زموین،     تي )همچون خازنو ادوات حفاظ

هاي توزيوع بوا اسوتفاده از     شود. تحلیل شبکه ي اتوماسیون شبکه و سايز كردن منابع تولیدي در ريزشبکه مي تعیین نقاط بهینه

انودازي موتوور، تخصویص/تخمین بوار و      ، راهArc Flashتواه، ارزيوابي   هاي پخش بار، بازيابي، كاهش شبکه،، اتصال كو رويه

 گیرد.  ي امپدانس خطوط صورت مي محاسبه

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -5-2

هاي مختلف آن، مطالعات اين  هاي توزيع و كاربردهاي بخش با توجه به گستردگي مباحث موجود در تحلیل و طراحي شبکه

هاي  افزاري مربوط به طراحي شبکه هاي نرم شود. رويه مدت را شامل مي مدت و میان الين، كوتاه هاي زمان حقیقي، آن حوزه بازه

ها  شبکه ي ادوات جانبي، زمین كردن و سايز كردن منابع در ريز ها، مسیريابي فیدرها، جايابي بهینه توزيع همچون جايابي پست

مودت   اندازي موتور در افق كوتاه و راه Arc Flashل كردن بار، ارزيابيهاي متعاد آنکه رويه مدت كاربرد دارند، حال در افق میان

عنووان  . بوه  هاي زماني مختلفي به كار رونود  هاي توزيع ممکن است در بازه سیستم افزاري هاي نرم شوند. ساير رويه بررسي مي
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اليون،   كواهش شوبکه بوه صوورت آن    هاي پخش بوار، اتصوال كوتواه و      الين و يا كوتاه مدت، رويه مثال، بازيابي به صورت آن

هاي توزيوع( و در افوق كوتواه مودت )در      بیني بار در افق میان مدت )در طراحي شبکه ي پیش و رويه مدت میانمدت و يا   كوتاه

وظايف خود را به صورت زموان حقیقوي انجوام     2ADMSو  DMS1هاي  شوند. سیستم هاي توزيع( اجرا مي برداري شبکه بهره

 دهند.  مي

 هاي حوزه يورود  -5-3

 ي زير تقسیم نمود: توان به چهار دسته هاي توزيع را به طور كلي مي ي شبکه ورودي مطالعات حوزه

 ي توزيع و اجزاي آن شامل: دياگرام شبکه، مشخصات خطوط )همچوون پارامترهواي فیزيکوي     اطالعات فني شبکه

ريب همزمواني، میوزان تقاضوا(،    هاي سیم و كابل، ظرفیت(، اطالعات مشتركین )همچون نوع مصرف، ضو  هادي

هاي موجود )همچون مکان و بار آنها، حريم، اوج بار(، اطالعات فیدرها )همچوون ظرفیوت خطوا،     اطالعات پست

ها، مشخصوات فنوي سواير اجوزا همچوون ترانسوفورماتورها و موتورهوا           (، وضعیت كلیدها و مدارشکنx/rنسبت 

پیچوي ترانسوفورماتورها(، نورخ     ، اتصواالت سویم  x/rكوتاه، نسبت )همچون ظرفیت و ولتاژ نامي، راكتانس اتصال 

 خرابي اجزا، نرخ رشد بار، طول عمر تجهیزات 

 ها )همچون جنس خاک، مساحت در دسترس( ي منطقه و ساير داده ها و نقشه اطالعات جغرافیايي شامل: محدوديت 

 بورداري، نصوب و    گوذاري، بهوره   هاي سرمايه هاي مربوط به اجزا )همچون هزينه پارامترهاي اقتصادي شامل: هزينه

اي   ي تلفوات(، قیموت تجهیوزات، ارزش باقیمانوده     ي خروج، هزينوه  ي جايگزيني، هزينه داري، هزينه تعمیر و نگه

 ي انرژي تأمین نشده نرخ سود، نرخ تورم، هزينهتجهیزات، 

 ي آن هاي ريزشبکه شامل اطالعات مشتركین، منابع تولیدي و میزان ذخیره  داده  

                                                 

1
 Distribution Management System 

2
 Advanced Distribution Management System 
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 هاي حوزه خروجي  -5-4

 باشند:  ها مي  هاي توزيع شامل نتايج حاصل از تحلیل و طراحي اين شبکه ي شبکه هاي مطالعات حوزه خروجي

 هواي توزيوع و     بیني شده، تعداد و مکان نصب پسوت  هاي توزيع شامل: بار پیش  نتايج حاصل از بخش طراحي شبکه

فیدرها، مکان و مشخصات تجهیزات جوانبي نصوب شوده شوامل      دهي آنها، مسیر و سط  مقطع ي سرويس ناحیه

به منظور طراحوي مسویر    هاي مانوري  ها، ريکلوزرها، سکشنااليزرها و نشانگرهاي خطا، مکان كلیدها و خط خازن

ي اتوماسویون شوبکه، نووع و سواختار      هاي كنترل از راه دور به منظور تعیین نقاط بهینه   ي مانور، مکان كلید بهینه

 ي فیدرها شده ي منابع تولیدي در ريزشبکه، بار متعادل کترودهاي سیستم زمین، مکان و سايز بهینهال

 ها، جريان  هاي الکتريکي ولتاژ شین ي كمیت هاي توزيع شامل: نتايج حاصل از محاسبه  نتايج حاصل از تحلیل شبکه

هاي  ي شاخص اده شده از قوس، محاسبههاي خطا، انرژي آز ها، جريان خطوط، تلفات، بار تخصیص يافته به شین

خطووط، معوادل    هواي سوري و مووازي    هواي امپودانس   امنیتي براي جلوگیري از خطر ناشوي از قووس، مواتريس   

 ي شبکه، وضعیت كلیدها پس از فرآيند بازيابي و يا بازآرايي شبکه يافته كاهش

 ي حوزهرافزا هاي نرم رويه  -5-5

 ع عبارتند از:ي توزي ي شبکه افزاري حوزه هاي نرم رويه

 پخش بار  .1

 بازيابي .2

 اتصال كوتاه .3

 ها جايابي خازن .4

 كاهش شبکه .5

 متعادل كردن بار .6

 بیني بار پیش .7

 ها جايابي پست .8
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 ي امپدانس خطوط محاسبه .9

 Arc Flashارزيابي  .10

 اندازي موتور راه .11

 مسیريابي فیدر .12

 بازآرايي .13

 ي مانور طراحي مسیر بهینه .14

 رها، ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا(ي تجهیزات حفاظتي )سکشنااليز جايابي بهینه .15

 كردن زمین .16

 تخصیص/تخمین بار .17

 ي اتوماسیون شبکه تعیین نقاط بهینه .18

 ريزشبکه .19

 پخش بار  -5-5-1

هاي توزيع يعنوي   بفرد شبکه خصوصیات منحصر باشد. اما هاي انتقال مي هاي توزيع مشابه شبکه لیات پخش بار در شبکهك

باال استفاده از روشهاي مرسووم پخوش بوار شوبکه هواي انتقوال را در        X/R تنسب شعاعي و بارهاي سه فاز نامتقارن، ساختار

توزيع متفواوت از روشوهاي سونتي تحلیول      هاي رو روشهاي تحلیل شبکه هاي توزيع با مشکل مواجه كرده است. از اين شبکه

طرفي با  ها ندارند. از شبکه سنتي بدلیل همگرايي كند، كارايي مناسبي در تحلیل اين باشد. پخش بارهايهاي انتقال مي شبکه

هاي  يع پخش بار آن بايد بصورت سه فاز انجام شود. از طرف ديگر در پخش بار سیستمهاي توز توجه به نامتعادل بودن سیستم

باشند كه بصورت يوک بوار    مي هاي فوق توزيع شوند چرا كه اكثرا بار آنها پست بصورت توان ثابت مدل مي انتقال معموال بارها

در سیستم توزيع بارها تنوع زيادي دارند و شامل بارهاي توان ثابوت، جريوان    شوند. اما از آنجا كه ثابت در نظر گرفته مي توان

 .بارها نیز بايد در محاسبات پخش بوار لحواظ شوود    باشند، مدلسازي هر يک از اين ها مي ثابت، امپدانس ثابت يا تركیبي از اين
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بايست مدلسوازي ايون    ها، مي ي پخش بار اين شبکه ي توزيع، در رويه تولید پراكنده در شبکههمچنین، با توجه به وجود منابع 

 منابع انجام شده و پخش بار با در در نظر گرفتن تغذيه از دو سو صورت پذيرد. 

ا روشها مزايوا و معايوب خواص خوود ر     هاي توزيع ارائه شده است. هر يک از اين وشهاي مختلفي براي پخش بار سیستمر

 اند. بعضي ديگر بر اساس توپولوژي و ساختار انتقال بسط داده شدهي دارند. بعضي از اين روشها بر اساس روشهاي سنتي شبکه

ها هسوتند   ش ي اين رو هاي مستقیم از جمله پسرو و روش-هاي نیوتن رافسون مانند، پیشرو روش .اند ها توسعه يافته اين شبکه

[36  .] 

 هاي رويه ورودي -5-5-1-1

 باشد: ي پخش بار شامل موارد زير مي هاي رويه ورودي

 عنوان شین مرجع همراه با مشخص كردن ولتاژ آن ه تعیین يک شین ب 

 هاي مشخص كردن توان تزريقي شین PQ  

 هاي مشخص كردن توان اكتیو تزريقي شین PV ولتاژ آنها ي  به همراه تعیین اندازه 

 (مپدانس ثابت)بارهاي توان، جريان و ا مشخص كردن مدل بارها 

 ( توپولوژي و پارامترهاي شبکه)شامل امپدانس خطوط 

 هاي رويه خروجي -5-5-1-2

 : تواند پارامترهاي زير را بصورت تک فاز يا سه فاز بدست دهد حلیل پخش بار يک فیدر ميت

 ها اندازه و زاويه ولتاژ در همه شین 

 شارش جريان هر يک از خطوط 

 تلفات هر خط 

 تلفات كل فیدر 

 

 نياز شهاي پي رويه -5-5-1-3
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باشوند. بوراي    بیني بار و تخصیص/تخمین بار موي  ي امپدانس خطوط، پیش هاي محاسبه  نیاز پخش بار، رويه هاي پیش رويه

بیني بار و تخصویص/تخمین بوار بوه     ي پیش ها مشخص باشند كه از اين روي، دو رويه بايست بارهاي گره انجام پخش بار مي

 .شوند ي اين ورودي اجرا مي منظور ارائه

 روندنماي رويه -5-5-1-4

 نمايش داده شده است. (1-5)در شکل   روندنماي اين رويه

PQ ياهنيش ناوت

راب شخپ هيور

 ينيب شيپ هيور
راب

  يصخت هيور
راب نيمخت -

طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

اهنيش ژاتلو هيواز و هزادنا

طوطخ نايرج

تافلت

نآ ژاتلو و عجرم نيش

اهراب لدم

PV ياهنيش ژاتلو و ناوت

 

 بار پخش يهيرو يروندنما (: 1-5) شكل

 بازيابي  -5-5-2

هاي توزيع  ريزي شده، بر سیستم هاي اجباري )مثال در اثر خطاي روي خط( يا برنامه ي اثر خاموشي اين رويه، براي مطالعه

يابد. اين رويه، هم بوه صوورت    زني را به منظور بازيابي توان الکتريکي به مشتركین مي ي كلید طرح بهینهطراحي شده است و 

بوردار در يوافتن    ها و هم به صورت آنالين به منظور كموک بوه بهوره   ي خاموشي هاي از پیش تعیین شده آفالين در استراتژي

ي مجودد   سوازي خطوا، تغذيوه    ي: وقوع خطا، ايزوله راي چهار مرحلهرود. بازيابي دا عملکرد صحی  پس از وقوع خطا به كار مي

افوزاري   ي نورم  باشد. در رويوه  اند و بازگشت شبکه به حالت نرمال پس از رفع خطا مي مشتركیني كه تحت تأثیر خطا قرارگرفته

بار شوده، حوداقل    اضافههاي  هايي همچون حداقل كردن تلفات شبکه، حداقل كردن تعداد المان توان تابع هدف مختص آن مي

 [.37ها و يا حداكثر كردن میانگین ولتاژ را در نظر گرفت ] گذاري المان كردن میانگین بار

 هاي رويه ورودي -5-5-2-1

 ي بازيابي عبارتند از: هاي رويه ورودي
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 ها بار شینه 

 ها ظرفیت تولید شینه 

 ها قبل از وقوع حادثه وضعیت مدار شکن 

 ي فاز خطوط سوسپتانس و حداكثر اختالف زاويه 

 ظرفیت خطوط 

 هاي رويه خروجي -5-5-2-2

 ي بازيابي عبارتند از: هاي رويه خروجي

 ها دياگرام تک خطي شبکه با وضعیت جديد كلیدها و مدارشکن 

 ها تولید در شین 

 ها ي فاز شین  زاويه 

 ها و كلیدها  وضعیت مدارشکن 

 فلوي توان خطوط 

 مدت زمان بازيابي 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-2-3

هاي   باشند. رويه ي امپدانس خطوط ميبیني بار، تخصیص/تخمین بار، پخش بار و محاسبه از بازيابي، پیشنی هاي پیش رويه

روند. پخش بار به منظور بررسي شرايط فني سیستم  ها به كار مي بیني بار و تخصیص/تخمین بار به منظور تعیین بار شینه پیش

 شود. ها( اجرا مي ري المانها، میزان بارگذا )فلوي توان خطوط، زاويه فاز شینه

 روندنماي رويه -5-5-2-4

 نمايش داده شده است. (2-5)در شکل   روندنماي اين رويه
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اهنيش راب

يبايزاب هيور

 ينيب شيپ هيور
راب

  يصخت هيور
راب نيمخت -

طوطخ زاف هيواز ر كادح و سنات سوس
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

اهنكشرادم و اهديلك ديدج تيعضو

اهنيش زاف هيواز و ديلوت

طوطخ ناوت يولف

يبايزاب نامز تدم

اهنيش ديلوت تيفرظ
ه داح  وقو زا لبق اهنكش رادم تيعضو

طوطخ تيفرظ

 

 يابيباز يهيرو يروندنما (: 2-5) شكل

 اتصال كوتاه  -5-5-3

ي )فیوزها امنیت يک سیستم توزيع در گرو اطالع دقیق و جامع از جريانهاي خطاي اتصال كوتاه و توانايي تجهیزات حفاظت

ها( در متوقف كردن چنین جريانهايي است. در غیر اين صورت، امکان آسیب رسیدن به تجهیزات و پرسنل تعمیر و  و مدارشکن

 [.38رود ] ها به كار مي هاي بزرگ، تحلیل اتصال كوتاه، به منظور طراحي كلیدها و تنظیمات رله داري وجود دارد. در سیستم نگه

كند، بنوابراين بوه عنووان بودترين حالوت، اسواس        ي جريان اتصال كوتاه را ايجاد مي یشترين دامنهجريان خطاي سه فاز، ب

كه احتموال  )باشد. خطاهاي نامتعادل  ي سازنده مي انتخاب كلیدها از روي جداول قابلیت اتصال كوتاه ارائه شده توسط كارخانه

زمان و تنظیمات تجهیزات حفاظتي اضافه -هاي جريان مشخصهبه منظور تعیین  (وقوع آنها بیش از خطاي متعادل سه فاز است

 [. 39باشد ] ها حائز اهمیت مي جريان و خطاي زمین و هماهنگي آن

توان به سادگي با در نظر گورفتن تنهوا يوک فواز انجوام داد. اموا        محاسبات اتصال كوتاه براي خطاي سه فاز متعادل را مي

 ،شود هاي متقارن بدين منظور استفاده مي هاي سه فاز متعادل، از مؤلفه . در سیستممحاسبات خطاهاي نامتقارن پیچیده تر است

كوپلینوگ متقابول بوین    متقابل نابرابر بوین فازهوا، منجور بوه      هاي توزيع كه خود ذاتا نامتعادل هستند، كوپلینگ اما در سیستم

ه اي ندارد. دلیل ديگر نامناسب بودن اين روش، محدود هاي متقارن فايد گردد و بنابراين، استفاده از مؤلفه هاي شبکه مي توالي

هاي توزيع نامتعادل نیازمنود در نظور    [. بنابراين، تحلیل اتصال كوتاه در شبکه40باشد ] ( ميaبودن محاسبات به يک فاز )مثال 

 افزاري مربوطه به كار رود.  ي نرم  بايست در رويه گرفتن اين مالحظات است كه مي

 هاي رويه ورودي -5-5-3-1
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 ي اتصال كوتاه عبارتند از: هاي رويه ورودي

 ي طراحي شده اطالعات شبکه 

  :اطالعات فني تجهیزات شامل 

 ي  هاي فیدر شامل: نوع فیدر، سايز، طول، تعداد در هر فاز، نوع از لحاظ مغناطیسي يا غیر مغناطیسي و نوع ماده داده

 هادي )مس يا آلومینیوم(

 پیچي، اتصال زمین به خنثي ثانويه، ريتینگ ولتاژ اولیه و ثانويه، ريتینگ  اتصاالت سیمهاي ترانسفورماتور شامل     داده

KVAامپدانس در تپ و جا به جاگر فاز ، 

 هاي راكتور شامل ولتاژ نامي و امپدانس داده 

 ي برق سراسري(، راكتانس اتصال كوتواه،   مشاركت تولید )ژنراتورهاي سنکرون و شبکه هاي مربوط به دادهMVA 

 X/Rي برق سراسري( و نسبت  نامي، ولتاژ نامي، مشاركت سه فاز و تک فاز به زمین )براي منابع شبکه

 هاي مربوط به مشاركت موتورها شامل راكتانس اتصال كوتاه،   دادهKVA  نامي، ولتاژ نامي و نسبتX/R 

 هاي رويه خروجي -5-5-3-2

 ي اتصال كوتاه عبارتند از: هاي رويه خروجي

  در هر نقطه از شبکهقدرت اتصال كوتاه 

 هاي اتصال كوتاه در هر نقطه از شبکه )نتايج محاسبات خطاي سوه فواز و نامتعوادل شوامل ولتواژ، دامنوه و        جريان

 DCي متقوارن، اوج و   ي فاز جريان خطاي محاسبه شده در هر نقطه از شبکه )جريانهاي خطا شامل مؤلفوه  زاويه

 باشند( مي

  نسبتX/R ي خطا  نقطه 

 نياز يشهاي پ رويه -5-5-3-3

ي امپدانس نقطه خطا نیز  باشد. اين رويه به منظور محاسبه نیاز اتصال كوتاه، محاسبه ي امپدانس خطوط مي هاي پیش رويه

 رود.به كار مي



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
150 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 روندنماي رويه -5-5-3-4

 نمايش داده شده است. (3-5)در شکل   روندنماي اين رويه

هاتوك لاصتا هيور

طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

هكبش زا هطقن ره رد هاتوك لاصتا ياهنايرج

هكبش زا هطقن ره رد هاتوك لاصتا تردق

اطخ هطقن X/R تبسن

هكبش تاعالطا
تازيهجت ينف تاعالطا

  

 كوتاه اتصال يهيرو يروندنما (: 3-5) شكل

 ها جايابي خازن  -5-5-4

هاي توزيع، فوايدي همچون كاهش تلفات، بهبود ضريب توان و ولتاژ فیودر و آزادسوازي    هاي موازي در شبکه نصب خازن

هاي مختلوف   سازي بوده كه با الگوريتم هاي توزيع، يک مسأله بهینه گذاري در شبکه آورد. خازن ظرفیت خطوط را به همراه مي

 گردد. ها و ظرفیت مورد نیاز هر يک از آنها تعیین مي  آن محل نصب خازن قابل حل خواهد بود كه توسط

 هاي رويه ورودي -5-5-4-1

 ها عبارتند از:ي جايابي خازنهاي رويهورودي

 )توان حقیقي و راكتیو بارهاي موجود در شبکه )براي هر باس 

 )... حدود قیود )شامل حداقل و حداكثر ولتاژ و 

 ها( طوط و بارها و تعداد شینههاي خ هاي شبکه )شامل داده داده 

 )امپدانس خطوط )شامل راكتانس و مقاومت 

 باسهاي كانديد براي نصب خازن 

 هاي تجاري موجود هاي خازن ظرفیت 

 ي ثابت نصب خازن( ي هر واحد تلفات و هزينه ي معادل ساالنه هاي هزينه )همچون هزينه ثابت 

 هاي رويه خروجي -5-5-4-2

 عبارتند از:ها ي جايابي خازنهاي رويهخروجي
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 هاي محل جاگذاري خازن باس 

 ها بر حسب  سايز خازنMVAR 

 ها )همچون تلفات و میزان كاهش تلفات ايجاد شده در شبکه بور حسوب     بهبود فني حاصل شده در اثر نصب خازن

 درصد، هزينه،میزان كاهش هزينه، پروفیل ولتاژ بهبود يافته ...(

 نياز هاي پيش رويه -5-5-4-3

بیني بار و تخصیص/تخمین بار بوه  ي امپدانس خطوط، پیشهاي محاسبهها، رويه ي جايابي خازن يههاي پیش نیاز رو رويه

 هوواي بهبووود يافتووه همچووون تلفووات و ولتاژهووا  ي كمیووتهووا و پخووش بووار بووه منظووور محاسووبه منظووور تعیووین بووار شووینه

 باشد.مي

 روندنماي رويه -5-5-4-4

 نمايش داده شده است. 4-5در شکل   روندنماي اين رويه

 

PQ ياهنيش ناوت

اهنزاخ يباياج هيور

 ينيب شيپ هيور
راب

  يصخت هيور
راب نيمخت -

طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

اهنزاخ يراذگاج لحم ياهساب

اهنزاخ زياس

اهنزاخ بصن ر ا رد هدش ل اح ينف دوبهب

دويق دودح

اهنزاخ بصن يارب ديدناك ياهنيش

دوجوم يراجت ياهنزاخ تيفرظ

هنيزه ياهتبا 

  

 خازنها يابيجا يهيرو روندنما (: 4-5) شكل

 كاهش شبكه  -5-5-5

ها و غیوره( كوه    هاي شبکه )خطوط، ترانسفورماتور ها و المان اين رويه براي كاهش سايز مدل يک شبکه با جايگزيني باس

هواي    ها و شاخه ي معادل، تعداد باس بکهرود. اين ش دهد، به كار مي ي معادل كوچکتر اما دقیق اتصال مي ها را با يک شبکه آن

ها و يا محاسبات پخش بار در قسمت كواهش نیافتوه را ارائوه     ي اصلي دارد، اما همچنان پاسخ صحی  به خطا كمتري از شبکه
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. رود دهد. به طور كلي كاهش سايز شبکه به منظور انجام محاسبات اتصال كوتاه و نیز انجام محاسبات پخش بار به كار مي مي

هاي مرزي به طوور    دهد. گره ي اصلي را به دست مي ي با سايز كاهش يافته همان نتايج اتصال كوتاه و پخش بار شبکه شبکه

 [. 41گردند ] خودكار توسط اين برنامه تعیین مي

 هاي رويه ورودي -5-5-5-1

 ي كاهش شبکه عبارتند از:هاي رويهورودي

 آنها جهت تشکیل  هاي شبکه شامل اتصاالت خطوط و امپدانس     دادهYbus شبکه 

 هاي رويه خروجي -5-5-5-2

 ي كاهش شبکه عبارتند از:هاي رويهخروجي

 هاي توالي مثبت، منفي و صفر بر اساس نوع كاهش سايز شبکه )پخش بار يا  هاي سري و موازي شامل مؤلفه معادل

 گردند.  هاي مرزي نیز محاسبه مي ها و تزريق باشد. براي پخش بار، ژنراتور اتصال كوتاه( مي

 Ybus ي جديد شبکه 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-5-3

 باشد. ي پیش نیاز كاهش شبکه، محاسبه امپدانس خطوط به منظور محاسبه و تشکیل ماتريس ادمیتانس شبکه مي رويه

 روندنماي رويه -5-5-5-4

 نمايش داده شده است. (5-5)در شکل   روندنماي اين رويه

هكبش شهاك هيور

طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

 يلاوت ياه هفل م لماش يزاوم و يرس ياهلداعم

 رف  و يفنم ،تب م
Ybus طوطخ ت اصتاديدج ي هكبش

  

 شبكه كاهش يهيرو روندنما (: 5-5) شكل

 كردن بار  متعادل  -5-5-6
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هاي توزيع است كه به دلیل عدم آشنايي با الگوي بار مشوتركین مختلوف، وجوود      عدم تعادل يکي از مشکالت مهم شبکه

مشتركین سه فاز نامتعادل و تک فاز، غیر يکنواخت بودن مصرف مشتركین و عدم توزيع مناسب مشتركین بین فازهاي مختلف 

گردد تا يک جريان برگشتي در سیم نول شبکه جاري شده و مشکالتي از قبیل كواهش   اين امر سبب مي شود. شبکه ايجاد مي

هاي شبکه  هاي فاز و نول، برق دار شدن سیم نول، اشغال ظرفیت شبکه، باال رفتن هارمونیک كیفیت ولتاژ، افزايش تلفات سیم

دادي، بر اساس تعداد مشتركین و يوا براسواس متوسوط     ف قرارتواند بر اساس مصر سازي بارها مي [. روش متعادل37گردد ] مي

 [.42توان مصرفي باشد ]

فاز با هدف رسیدن به بارگذاري متعادل سیستم انجام هاي دو فاز و تک سازي اتصال بارافزاري مربوطه، بهینه ي نرم در رويه

 گیرد. مي

 

 هاي رويه ورودي -5-5-6-1

 ز:ي متعادل كردن بار عبارتند اهاي رويهورودي

 بار اكتیو و راكتیو هر يک از فازها 

 مقدار شاخص عدم تعادل در شبکه 

 ي شبکه  نتايج پخش بار اولیه 

 ي اولیه میزان تلفات در شبکه 

 ... قیود فني همچون حدود مجاز افت ولتاژ و 

 هاي رويه خروجي -5-5-6-2

 ي متعادل كردن بار عبارتند از:هاي رويهخروجي

 كرده در هر يک از فازها میزان بار اكتیو و يا راكتیو تغییر 

 سازي ظرفیت خازن و يا راكتور نصب شده در هر يک از فازها به منظور متعادل 

 نتايج حاصل از پخش بار شبکه با اتصال بارهاي جديد 

 میزان تلفات جديد 
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 نياز هاي پيش رويه -5-5-6-3

و پخش بار. به منظور تعیین بارهاي بیني بار، تخصیص/تخمین بار  سازي، عبارتند از پیش ي متعادل نیاز رويه هاي پیش رويه

شوند. در واقع، پس از پیش بیني بار در مرحله ي طراحي شبکه بیني بار و تخصیص/تخمین بار اجرا مي ي پیششبکه، دو رويه

هاي توزيع، متعادلسازي آن صورت مي گیرد. رويه ي پخش بار نیز، به منظور بررسي شرايط فني شبکه اولیوه و همچنوین بوا    

 شود.جديد بارهاي متعادل شده انجام مي آرايش

 روندنماي رويه -5-5-6-4

 نمايش داده شده است. (6-5)در شکل   روندنماي اين رويه

اهنيش راب

 ندرك لداعتم هيور
راب

 ينيب شيپ هيور
راب

  يصخت هيور
راب نيمخت -

راب شخپ هيورتافلت لماش هيلوا راب شخپ  ياتن

اهزاف زا کي ره رد هدرك رييغت ويتكار و ويتكا راب

مز  روتكار و نزاخ زياس

ديدج هكبش راب شخپ  ياتن

ينف دويق دودح

هكبش رد لداعت مدع  خاش رادقم

  

 بار يمتعادلساز يهيرو يروندنما (: 6-5) شكل

 بيني بار پيش  -5-5-7

 طوور  اي برخوردار است. بوه  همیت ويژههاي توزيع بوده و بنابراين از ا  مدت، اولین قدم در طراحي شبکه بیني بار میان پیش

-شوبکه  بار در بیني پیش براي .دارد وجود مختلفي هاي روش توزيع انتقال و تولید، سطوح بار در هريک از بیني پیش براي كلي

 [:43شوند ]مي تقسیم زير دسته چهار به كلي طور به روشها است، اين شده پیشنهاد روشهاي متعددي توزيع هاي

 ايي نه مصرف روش 

 زماني هاي روش 

 اراضي كاربري روش 

 مصنوعي عصبي هاي شبکه روش مانند نوين روشهاي  
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برداري از سیسوتم   مدت جهت بهره هاي كوتاه بیني ريزي شبکه است، پیش مدت بار به منظور برنامه بیني میان درحالیکه پیش

ي  بیني بار بر پايه باشند. روش پیش مورد نیاز ميي يک ساعت تا يک هفته  ي در محدوده  هاي در پیش نمونه توزيع، با زمان

باشد. بار كنوني بر روي هر پسوت   استوار ميمشتركین  هاي مختلف هاي بار گروه  هاي بار موجود با مدل گیري تركیب اندازه

گردد  مي ي مختلف مشتركین و بر اساس اطالعات آب و هوايي حاكم محاسبه محاسبهها هاي بار گروه ي مدل توزيع بر پايه

[35.] 

 هاي رويه ورودي -5-5-7-1

 اطالعات و از ايمجموعه به آن، دقت و پیچیدگي به با توجه بیني بار مذكور در بخش قبل، هاي پیش روش اين از يک هر

 و ...( و ،كامپیوتر تلويزيون يخچال، كولر، )مانند بار يكننده تجهیزات مصرف دارد. در روش مصرف نهايي، اطالعات نیاز هاداده

سالهاي آينده مورد نیاز است كه اطالعات بسیار متنوعي بوده و دسترسي به آنها دشووار اسوت. ورودي در    در آنها رشد ي نحوه

 آموار  و هاي كواربري اراضوي، ورودي اطالعوات    گذشته بوده و در روش سالهاي در بار رفتار و آمار هاي زماني، اطالعات روش

 هواي برناموه  بینوي پویش  اساس تواند برمي كه باشدمي آينده هاي سال در شهر مختلفنقاط  در ساز و ساخت تراكم و كاربرها

هواي نووين،    گوردد. در روش  تعیوین  و محاسوبه  خاصوي  هايروش كشاورزي با و خدماتي صنعتي، شهري، اقتصادي، يتوسعه

شده و عوامل تأثیرگذار بر مصرف بارها براي روزهاي مختلف هفته، تعطیالت عمومي فصل گرم و فصل سرد انجام    بندي دسته

 [.9شوند ] بار همچون دماي هوا، پوشش ابر، ساعات آفتابي و میزان بارش نیز در نظر گرفته مي

 [:44هاي الزم جهت انجام برآورد بار به طور كلي عبارتند از ] ورودي

 منطقه جغرافیايي نقشه  

 مصرف( نوع مشترک و )مختصات توزيع شبکه مشتركین اطالعات 

 انرژي مشتركین مصرف سابقه سال چند براي مشتركین انرژي مصرفي طالعاتا 

 شبکه بزرگ مشتركین و صنعتي مشتركین برداري براي بهره فازهاي و توجیهي هاي طرح اطالعات 

 در منطقه( موجود برق بدون هاي چاه براي چاه قدرت قراردادي شامل(كشاورزي  هاي چاه آماري اطالعات 

 شهرداري تفصیلي و جامع هاي طرح اطالعات  

 خانگي، تجاري، كشاورزي و ...( مشتركین بار مدلهاي( 
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 هاي رويه خروجي -5-5-7-2

 [:44بیني بار عبارتند از ] ي پیش هاي رويه خروجي

 برآورد ي دوره طول در اصلي مصرف هاي گروه تفکیک به سايت هر شده برآورد بار و شده برآورد انرژي 

 برآورد ي دوره طول در سايت هر براي كلي ي  دهش برآورد بار و شده برآورد انرژي 

 برآورد ي دوره طول در اصلي مصرف هاي گروه تفکیک به ناحیه كل براي شده برآورد بار و شده برآورد انرژي 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-7-3

 پیش بیني بار، رويه ي پیش نیاز ندارد.

 روندنماي رويه -5-5-7-4

 است. نمايش داده شده (7-5)در شکل   روندنماي اين رويه

  ينيب شيپ هيور
راب

 لكو تياس ره يارب هدش دروآرب راب و يژرنا
 هب و فرصم ياههورگ کيكفت هب هيحان

 يلك ترو 

هقطنم ييايفارغج هشقن
 نازيم و فرصم  ون ،تاصتخم لماش( نيكرتشم تاعالطا

)يفرصم يژرنا

يرادرب هرهب ياهزاف و يهيجوت ياه حرط تاعالطا

يزرواشك ياههاچ يرامآ تاعالطا

يرادرهش يليصفت و عماج ياهحرط تاعالطا

نيكرتشم راب ياهلدم
  

 بار ينيبشيپ يهيرو يروندنما (: 7-5) شكل

 ها جايابي پست  -5-5-8

 و كند. مکوان  مي ها تعیین آن هاي پیشنهادي مکان بین از را هاي توزيعپست هاي توزيع، مکان بهینه پست جايابي ي رويه

 يواندازه مکان شوند. انتخاب دار برق ممکن يهزينه نكمتري با نقاط بار تمامي كه شود تعیین اي گونه بايد به ها پست ي اندازه

 است. وابسته  ...و جغرافیايي هايمحدوديت نقاط بار، بار چگالي چون مختلفي فاكتورهاي به هاپست

 زمین، بودن دسترس در :از عبارتند آنها از برخي كه شودمي منظور فاكتورهايي نقاط كانديد براي احداث پست، شناسايي در

و  شودمي مشخص نصب پست براي مناسب نقاط اساس اين بر ...و بار مراكز به موجود، نزديکي هايپست مکان زمین، تقیم

 [.45پس از اعمال به برنامه، برخي از اين نقاط براي احداث پست برگزيده شود ]
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ي ثابت  مل مواردي همچون هزينهي كل )شا سازي با تابع هدف هزينه ي بهینه مسأله يک هاي توزيع    ي جايابي پست مسأله

ي مرتبط با احداث پستها و فیدرها و ...( و قیود مربوطه )شامل مواردي همچون  داري، هزينه ي تلفات، تعمیر و نگه  زمین، هزينه

 باشد. اي از شبکه و ...( مي برق نشدن هیچ نقطه ي مجاز ولتاژ، بي محدوده

 :[44شود ] انجام زير مراحل بايد توزيع هاي تپس جايابي محاسبات انجام به طور كلي، براي

 مشخص كردن نقاط بار 

 ها پست احداث براي پیشنهادي هاي مکان تعیین 

 و زمین احداث هاي هزينه تعیین . . . 

 بقیه مشتركین از آنها جدكردن و اختصاصي بارهاي وضعیت كردن مشخص 

 از يوک  هر براي اولیه ظرفیت تعیین و توزيع هاي مکان پست تعیین براي سازي بهینه محاسبات انجام 

 آنها

 هاي رويه ورودي -5-5-8-1

 [:44ها عبارتند از ] ي جايابي پست هاي رويه ورودي

 موجود هايپست اطالعات  

 منطقه نقشه  

 شهرداري تفصیلي و جامع هاي طرح اطالعات 

 ها سايت بار 

 توري ترانسفورما سازنده هايشركت ترانسفورماتور انواع اقتصادي و فني اطالعات 

 ها و فیدرهاي مرتبط با احداث پست داري، هزينه ي تلفات، تعمیر و نگه  زمین، هزينه تأسیسات، قیمت 

 ضريب توان، تلفات تجهیزات، ضريب مفید عمر طول توزيع، شركت متوسط فشار نامي ولتاژ شامل: فني پارامترهاي 

 هوايي پست ظرفیت حداكثر ن،توا مجاز، ضريب ولتاژ افت درصد حداكثر ترانسفورماتور، بارگذاري

 انرژي تلفات توان، ارزش تلفات ارزش بهره، و تورم نرخ شامل: اقتصادي پارامترهاي  

 موجود و مشکالت بار پیک حريم، لحاظ از موجود هايپست وضعیت  
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 پست احداث براي پیشنهادي هايمکان 

 يههاي رو خروجيژنراتورهاي موجود در شبكه و نحوه اتصال و ظرفيت آنها -5-5-8-2

 [:45[ و ]44ها عبارتند از ] ي جايابي پست هاي رويه خروجي

 توزيع هايپست ي بهینه تعداد 

 توزيع هايپست ي بهینه مکان 

 ها پست ظرفیت 

 هاپست از يک هر دهيسرويس ي ناحیه 

 پست هر نصب زمان 

 آتي هايسال و حاضر حال در ها پست بارگذاري درصد 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-8-3

ها مشخص  هاي توزيع، مي بايست بار سايتي پستباشد، چرا كه به منظور جايابي بهینه بیني بار مي پیش نیاز ي پیش رويه

 باشد.

 روندنماي رويه -5-5-8-4

 نمايش داده شده است. (8-5)در شکل   روندنماي اين رويه
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اهتسپ يباياج هيور

هقطنم ييايفارغج هشقن

تاعالطا ينف  يداصتقا و  روتامروفسنارت  اونا   

ياهتكرش روتامروفسنارت يهدنزاس 

 و ريمعت ،تافلت هنيزه ،نيمز ،تاسيس ت تميق
... يرادهگن

  سوتم راشف يمان ژاتلو :لماش ينف ياهرتماراپ
... تازيهجت ديفم رمع لوط ،عيزوت تكرش

يرادرهش يليصفت و عماج ياهحرط تاعالطا

... هرهب و مروت  رن :لماش يداصتقا ياهرتماراپ

 راب کيپ ،ميرح  احل زا دوجوم ياه تسپ تيعضو
 دوجوم تالكشم و

تسپ  ادحا يارب يداهنشيپ ياهناكم

اهتياس راب
 ينيب شيپ هيور

راب

عيزوت ياه تسپ هنيهب دادعت

عيزوت ياه تسپ هنيهب ناكم

اهتسپ تيفرظ

اهتسپ زا کي ره يهد سيورس هيحان

تسپ ره بصن نامز

 و رضاح لاح رد اهتسپ يراذگراب د رد
يتآ ياهلاس

  

 هاپست يابيجا يهيرو يروندنما (: 8-5) شكل

 ي ام دانس خطوط  محاسبه  -5-5-9

ها به منظور مدلسازي خطوط هوايي  هاي قدرت حائز اهمیت است. امپدانس ي امپدانس خطوط براي تحلیل سیستم همحاسب

نمايد.  رود و دقت آن، دقت پخش بار نامتعادل سیستم توزيع را تعیین مي هاي يک سیستم توزيع به كار مي يا زيرزمیني و كابل

ي  ي امپودانس خطووط شوبکه    یز به فرضیات در نظر گرفته شده در محاسوبه ي زمان ن عالوه بر اين، دقت تحلیل خطا در حوزه

ي توزيوع، تحلیول خطوا، حالوت      هاي شوبکه  ي امپدانس خطوط و كابل  توان گفت، محاسبه توزيع بستگي دارد. به طور كلي مي

ي توزيع وجود دارد كوه   کهي امپدانس در شب هاي مختلفي براي محاسبه دهد. روش ماندگار و حالت گذرا را تحت تأثیر قرار مي

باشد. ايون روابوط شوامل     هاي زيرزمیني مي براي كابل 2و روابط پالكس 1ترين آنها براي خطوط هوايي، روابط كارسون متداول

افزاري مربوطه، ابزاري مناسب جهت طراحوي و تحلیول    ي نرم [. رويه46ي امپدانس خودي و متقابل يک هادي است ] محاسبه

 شود. حسوب ميهاي توزيع م شبکه

 هاي رويه ورودي -5-5-9-1

 باشد.ي امپدانس خطوط، پارامترهاي فیزيکي خطوط ميي محاسبهورودي رويه

                                                 

1
 Carson 

2
 Pollaczeck 
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 هاي رويه خروجي -5-5-9-2

-ي فاز و توالي موي  هاي سري و موازي خطوط در حوزه هاي امپدانس ي امپدانس خطوط، ماتريسي محاسبهخروجي رويه

 باشد.

 نياز هاي پيش رويه -5-5-9-3

 رويه پیش نیاز ندارد.

 روندنماي رويه -5-5-9-4

 نمايش داده شده است. (9-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

 طوطخ يزاوم و يرس ياهسناد ما ياهسيرتام

يلاوت و زاف يهزوح رد
طوطخ يكيزيف ياهرتماراپ

  

 خطوط ام دانس يمحاسبه يهيرو روندنما (: 9-5) شكل

 Arc flashارزيابي   -5-5-10

انرژي آزاد شده از قوس الکتريکي ناشي از خطا، موجب افزايش دما و فشار در محویط اطوراف گشوته و فشوار مکوانیکي و      

كند. اين پديده، بر حسب  رمايي بر تجهیزات نزديک به آن وارد آورده و شرايط خطرآفريني را براي كاركنان مربوطه ايجاد ميگ

(AFIEانرژي رخداد قوس الکتريکي 
(PPEشود تا سط  تجهیز حفاظتي شوخص   گیري مي اندازه (1

( و مورز حفاظوت قووس    2

3 الکتريکي
FPB)[ اين روي39( را تعیین نمايد .]ها پرداخته و ابزاري مناسب به منظور  ي اين شاخص افزاري به محاسبه ي نرم ه

گردد. اين رويه، ابزاري مفید در جهت تعیین گروه خطر، سط   رساني به پرسنل مربوطه محسوب مي كمینه كردن احتمال آسیب

PPE باشد. براي اجراي  براي افراد پرسنل مي ي اقدامات مورد نیاز به منظور حداقل ساختن شرايط خطرآفرين مورد نیاز و كلیه

 [.47سازي خطاي تجهیزات حفاظتي الزم است ] اين رويه، اطالع از جريانهاي اتصال كوتاه و زمان پاک

                                                 

1
 Arc Fash Incident Energy 

2
 Personal Protective Equipment 

3
 Flash Protection Boundry 
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 هاي رويه ورودي -5-5-10-1

 عبارتند از:  Arc Flashي ارزيابي هاي رويهورودي

 هاي اتصال كوتاه مقادير جريان 

 ظرفیت هر ترانسفورماتور قدرت 

 خطي شبکه تک دياگرام 

 ها  سايز و طول كابل 

 طرح حفاظت مورد استفاده و زمان تريپ تجهیزات حفاظتي 

 هاي رويه خروجي -5-5-10-2

 عبارتند از:  Arc Flashي ارزيابي هاي رويهخروجي

 انرژي آزاد شده از قوس 

  سط  تجهیز حفاظتي شخص(PPE)  

  مرز حفاظت قوس الکتريکي (FPB) 

 گروه خطر 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-10-3

ي حفاظت،  هاي اتصال كوتاه و رويه ي جريان ي اتصال كوتاه، جهت محاسبه ، رويهArc Flashه هاي پیش نیاز ارزيابي روي

 باشند. ي توزيع و مدت زمان تريپ تجهیزات حفاظتي مي جهت تعیین طرح حفاظت مورد استفاده در شبکه

 

 روندنماي رويه -5-5-10-4

 ه است.نمايش داده شد (10-5)در شکل   روندنماي اين رويه
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  يرت نامز و هدافتسا دروم تظافح حرط
يتظافح تازيهجت

 Arc يبايزرا هيور

Flash

تظافح هيور

هاتوك لاصتا ياهنايرج
 لاصتا هيور

هاتوك

 وق زا هدش دازآ يژرنا

)PPE(  خش يتظافح زيهجت  طس

)FPB(  يكيرتكلا  وق تظافح زرم

تردق روتامروفسنارت ره تيفرظ

هكبش يطخ کت مارگايد

اهلباك لوط و زياس
رطخ هورگ

  

 Arc Flash يابيارز يهيرو يروندنما (: 10-5) شكل

 اندازي موتور راه  -5-5-11

كشد و بنوابراين،   برابر جريان بار كامل مي 7-6شود، در يک مدت كوتاه، جرياني حدود  اندازي مي كه يک موتور راه هنگامي

شود. اين موضوع، اثرات  هاي موتور ايجاد مي ر يا ژنراتور( تا ترمینالافت ولتاژ بزرگي از منبع تغذيه )به عنوان مثال ترانسفورماتو

اندازي نشدن خود موتور )به دلیل متناسب بودن گشوتاور بوا مربوع     نامطلوبي همچون عمل كردن سیستم حفاظتي زيرولتاژ، راه

 شود.  داكثر سايز مجاز موتور انجام ميولتاژ استاتور( را در پي دارد. تحلیل راه اندازي موتور به منظور تعیین افت ولتاژ و ح

 مراحل محاسبات موجود در اين رويه:

 مدلسازي سیستم و تعريف پارامترهاي تجهیزات مربوطه 

 هاي مربوطه براي هريک از تجهیزات موجود در مدلي امپدانس محاسبه 

 ها به يک ولتاژ مرجعي امپدانس ارجاع كلیه 

 خواهايجاد مدار معادل براي سطوح ولتاژ دل 

 ي  محاسبهemf اندازي موتور حالت ماندگار اولیه قبل از راه 

 اندازي موتور ي ولتاژهاي سیستم طي راه محاسبه 

اندازي بزرگترين موتور، سطوح ولتاژ غیر قابل قبولي را در سیستم  چنانچه نتايج محاسبات اين موضوع را تأئید نمايند كه راه

انودازهاي   اندازي موتور مثال توسط راه غیر اين صورت اقداماتي همچون كاهش جريان راهكند، پايان روند بوده و در  ايجاد نمي

كننوده   هواي تغذيوه   مثلث و يا كاهش امپدانس منبع به عنوان مثال از طريق افزايش سايز ژنراتور، ترانسفورماتور يا كابل-ستاره

 [.49[ و ]48شود ] مي الزم است. محاسبات تا زمانیکه نتايج قابل قبول حاصل گردند، تکرار
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 هاي رويه ورودي -5-5-11-1

 اندازي موتور عبارتند از:ي راههاي رويهورودي

 خطي شبکه دياگرام تک 

 حدود قابل قبول افت ولتاژ 

 هاي مربوط به فیدرهاي شبکه شامل: ظرفیت خطاي شبکه    داده(VA) نسبت ،X/R شبکه 

 هاي مربوط به ژنراتورها شامل: راكتانس گذرا    داده(pu)،  ظرفیت نامي ژنراتور(VA) 

 ظرفیت نوامي ترانسوفورماتور   (%)هاي مربوط به ترانسفورماتورها شامل: ولتاژ امپدانس ترانسفورماتور    داده ،(VA) ،

 (W)، تلفات مسي (A)جريان نامي 

 هاي مربوط به كابلها شامل: طول كابل    داده(m) مقاومت و راكتانس كابل ،(Ω/km) 

 بارها شامل: مقدار بار  هاي مربوط به   داده(VA)  و ضريب توان میانگین(p.u) 

 هاي مربوط به موتور شامل: جريان بار كامل    داده(A) جريان روتور قفل شده ،(A) توان نامي ،(W)  ضريب تووان ،

 (pu)اندازي  ، ضريب توان راه(pu)بار كامل 

 هاي رويه خروجي -5-5-11-2

 :اندازي موتور عبارتند ازي راههاي رويهخروجي

 emf اندازي موتور حالت ماندگار اولیه قبل از راه 

 اندازي موتور ولتاژهاي سیستم طي راه 

 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-11-3

ي امپدانس خطووط.  ي محاسبهبیني بار، تخصیص/تخمین بار و رويهاندازي موتور عبارتند از: پیشي راهنیازهاي رويهپیش

روند. همچنین، رويوه پخوش بوار بوه     منظور تعیین بارهاي سیستم به كار ميبیني بار و تخصیص/تخمین بار به هاي پیشرويه

 منظور محاسبه ي ولتاژهاي سیستم و بررسي میزان افت ولتاژ الزم است.
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 روندنماي رويه -5-5-11-4

 نمايش داده شده است. (11-5)در شکل   روندنماي اين رويه

روتوم يزادنا هار هيور

 و تمواقم لماش اهلباك هب طوبرم ياه هداد
سناتكار

 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

ژاتلو لوبق لباق دودح

اهرديف هب طوبرم ياه هداد

 اهروتارنژ هب طوبرم ياه هداد

 اهروتامروفسنارت هب طوبرم ياه هداد

هكبش يطخ کت مارگايد

 اهروتوم هب طوبرم ياه هداد

اهراب هب طوبرم ياه هداد

 ينيب شيپ هيور
راب

 -  يصخت هيور
راب نيمخت

emf روتوم يزادنا هار زا لبق هيلوا راگدنام تلاح

روتوم يزادنا هار يط متسيس ياهژاتلو

  

 وراندازي موتي راهروندنماي رويه (: 11-5) شكل

 مسيريابي فيدر  -5-5-12

 شود. شار ضعیف و مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط ميفاين رويه شامل مسیريابي فیدرهاي 

 مسیريابي فیدرهاي فشار ضعیف 

 مراحل اين رويه به شرح زير است:

       ترسیم فیدرهاي فشار ضعیف از خروجي هر پست توزيع در مسویرهاي مختلوف بوا در نظور گورفتن

 هاي توزيع به دست آمده است. ي جايابي پست كه از مرحله ي هر پست ي تغذيه محدوده

 ي فشار ضعیف متصل نمودن مشتركین به شبکه 

 ي فیدرهاي فشار ضعیف سازي سط  مقطع و مسیر تغذيه بهینه 

 ها با توجه به بارهاي فشار ضعیف نهايي شده هر پست توزيع اصالح ظرفیت پست 

 مسیريابي فیدرهاي فشار متوسط 

ها و نوع فیودرها   سازي به منظور تعیین مسیر فیدرها، سط  مقطع، چگونگي برقراري ارتباط محاسبات بهینه در اين مرحله،

 [.44گیرد ] هاي معتبر شناخته شده صورت مي   سازي با استفاده از روش گیرد. محاسبات بهینه زمیني( انجام مي-)هوايي
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 هاي رويه ورودي -5-5-12-1

 :[44] امل موارد زير استش فشارضعیف فیدرهاي مسیريابي هاي ورودي

 ي موجود اطالعات شبکه 

 ي مورد مطالعه ي منطقه نقشه 

 ها ها و كابل اطالعات فني سیم 

 هاي توزيع الزم    مکان پست 

 ي فشار ضعیف افت ولتاژ مجاز در شبکه 

  اطالعات بار مشتركین 

  ضريب توان و ضريب همزماني بار مشتركین 

 ها  اطالعات هواشناسي و درجه حرارت 

 هاي تعیین شده براي نصب فیدرهاي هوايي يا زمیني  محدوديت 

  پارامترهاي فني شامل: ولتاژ نامي فشار متوسط، طول عمر مفید تجهیزات، ضريب تلفات توان، ضريب بارگذاري

 ترانسفورماتور، حداكثر درصد افت ولتاژ مجاز، ضريب توان، حداكثر ظرفیت پست هوايي 

 رخ تورم و بهره، ارزش تلفات توان، ارزش تلفات انرژيپارامترهاي اقتصادي شامل: ن 

 قیمت تجهیزات و احداث 

 [:44باشد ] شامل موارد زير مي متوسط فشار فیدرهاي مسیريابي هايورودي

 ها  ها و مکان پست بار پست 

 ودن براي هاي تعیین شده در مسیرهاي جغرافیايي )قابل استفاده ب  مسیرهاي پیشنهادي با در نظر گرفتن محدوديت

 نصب فیدر، هوايي يا زمیني بودن و ...(

 ي فشار متوسط موجود  ي توزيع و محل نقاط مانور شبکه اطالعات شبکه 

 ي جغرافیايي نقشه 
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     پارامترهاي فني شامل: ولتاژ نامي فشار متوسط، طول عمر مفید تجهیزات، ضريب تلفات تووان، ضوريب بارگوذاري

 تاژ مجاز، ضريب توان، حداكثر ظرفیت پست هواييترانسفورماتور، حداكثر درصد افت ول

 پارامترهاي اقتصادي شامل: نرخ تورم و بهره، ارزش تلفات توان، ارزش تلفات انرژي 

 فووق توزيوع در     هاي طراحي و مکان احداث پست ها در سال  هاي فوق توزيع )ظرفیت و مکان پست اطالعات پست

 صورت نیاز( 

 ها               ها و كابل   اطالعات فني سیم 

 هاي رويه خروجي -5-5-12-2

 :[44] شامل موارد زير است ضعیف فشار فیدر مسیريابي هاي خروجي

 مسیرهاي فیدرهاي فشار ضعیف 

 هاي فیدرهاي فشار ضعیفسط  مقطع هادي 

 هاي توزيع ي پست قدرت اصالح شده 

 :[44شامل موارد زير است ] متوسط فشار فیدرهاي مسیريابي ياه خروجي

 هاي فشار متوسطمسیر فیدر 

 ها در هر يک از مسیر فیدرها سط  مقطع هادي 

 هاي طراحي اضافه يا حذف شوند يا ظرفیت آنها تغییر يابند  فیدرهايي كه بايد در هر يک از سال 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-12-3

بینوي بوار بوه منظوور     ي پویش باشند. رويهي مسیريابي فیدر مينیازهاي رويهها پیش    بیني بار و جايابي پست هاي پیشرويه

ها )ظرفیت و مکان و ...( به كوار  ها به منظور تعیین اطالعات پستي جايابي پستفراهم كردن اطالعات بار مشتركین و رويه

 روند.مي

 روندنماي رويه -5-5-12-4

 نمايش داده شده است. 12-5در شکل   روندنماي اين رويه
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 يبايريسم
 راشف ياهرديف

فيعض

فيعض راشف ياهرديف ريسم

 ياهرديف ياهيداه عطقم  طس
فيعض راشف

عيزوت ياهتسپ هدش حال ا تردق

 يبايريسم
 راشف ياهرديف

 سوتم

 سوتم راشف ياهرديف ريسم
 زا کي ره رد اهيداه عطقم  طس

اهرديف ريسم
 زا کي ره رد دياب هك يياهرديف
 فذح اي هفاضا يحارط ياهلاس
دباي رييغت اهنآ تيفرظ اي دنوش

هقطنم ييايفارغج هشقن
هكبش تاعالطا

اهلباك و اهميس ينف تاعالطا
ينف ياهرتماراپ
يداصتقا ياهرتماراپ

فيعض راشف هكبش رد زاجم ژاتلو تفا

اهترارح هجرد و يسانشاوه تاعالطا

 اي يياوه ياهرديف بصن يارب هدش نييعت ياهتيدودحم
ينيمز

 رظن رد اب يداهنشيپ ياهريسم
 نييعت ياهتيدودحم نتفرگ
 ييايفارغج ياهريسم رد هدش

راب ينيب شيپ نيكرتشم راب تاعالطا

اهتسپ يباياج )... تيفرظ ،ناكم( اهتسپ تاعالطا

 

 هاپست يابيجا يهيرو يروندنما (: 12-5) شكل

 1بازآرايي  -5-5-13

 بوا  .دارد وجوود  "بسته عادي حالت"در كلید تعدادي و" باز عادي حالت در "كلید تعدادي كلي، بطور توزيع شبکه هر در

 بوه  رسویدن  بوراي  را شوبکه  آرايش توان مي ي اولیهشبکه در متناظر كلیدهاي برخي نمودن و باز باز كلیدهاي بعضي بستن

 ايجاد آرايش جديدي شبکه كلیدهاي حالت تغییر با است بديهي داد. تغییر نظر مورد بکهش سازي بهینه جهت خاص اهدافي

  شد. خواهد

 روشوي  بازآرايي لذا گردند، مي برداري بهره شعاعي صورت به و طراحي حلقوي صورت به توزيع هاي شبکه اينکه به باتوجه

 اهوداف  به نیل جهت توزيع هاي شبکه در جديد تجهیز رگونهه به نیاز بدون موجود امکانات از استفاده جهت هزينه و كم ساده

                                                 

1
 Reconfiguration 
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 و كلیودزني  تعداد كاهش ولتاژ، پروفیل بهبود بار، تعادل ايجاد و فیدرها بار اضافه كاهش اهمي، كاهش تلفات :قبیل از مختلفي

 بوراي  توزيوع  هواي  شوبکه  رد .باشود  موي  دارند، دنبال به را تلفات كاهش نهايت كه در قیودي و محدوديتها نظرگرفتن در با ...

كننده و  تغذيه فیدر همچنین تغییر و شبکه از قسمتي شدن قطع هنگام به ها كننده به مصرف اطمینان قابل و مستمر رساني برق

 رسواني  بورق  هنگوام  اموا در  شوود.  موي  گرفته نظر در شبکه در حلقوي انشعابات پروفايل ولتاژ، بهبود و تلفات كاهش منظور به

 بوه  نیل براي توزيع هاي شبکه بازآرايي باشد نداشته وجود ايحلقه هیچگونه آن كه در باشد اي گونه به شبکه ايشآر بايست مي

 صوورت  در و روي شوبکه  بارگذاري توازن ايجاد شبکه، تلفات كاهش منظور به تجديدآرايش پذيرد. مي صورت متفاوتي اهداف

ي  شوبکه  آنجايیکه از .پذيرد مي صورت برق بدون نواحي رساندن حداقل به ي مشتركین و كلیه به دهي سرويس براي خطا، بروز

روشوهاي   توسوط  آنهوا  تمامي بررسي امکان و موجود هاي آرايش تمام گرفتن نظر در ،باشد مي سوئیچ تعداد زيادي شامل توزيع

هواي   ه بوا اسوتفاده از روش  كو بودسوازي  خواهود    ي بهینوه  توزيع، يک مسأله ي بنابراين، بازآرايي شبکه .نیست میسر كالسیک

 [.50] تواند حل شود ميو...(  PSOژنتیک، الگوريتم هوشمند )همچون 

 

 هاي رويه ورودي -5-5-13-1

 ي بازآرايي عبارتند از:هاي رويهورودي

 ي شبکه )دياگرام شبکه، وضعیت كلیدها( آرايش اولیه 

 بار نقاط 

 امپدانس خطوط 

 حدود قیود اضافه ولتاژ، اضافه جريان 

 ط تولید و تزريق توان به شبکهاطالعات نقا 

 پارامترهاي اولیه كه قرار است پس از بازآرايي بهبود اطالعات قابلیت اطمینان المانها مانند نرخ خرابي و زمان تعمیر

 يابند )همچون تلفات اولیه، پروفیل ولتاژ اولیه، میزان عدم تعادل در شبکه(

 هاي رويه خروجي -5-5-13-2

 د از:ي بازآرايي عبارتنهاي رويهخروجي
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 آرايش جديد شبکه شامل وضعیت جديد كلیدها 

 )... پارامترهاي بهبود يافته )میزان كاهش تلفات ايجاد شده، پروفیل ولتاژ بهبود يافته 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-13-3

-ي امپدانس خطوط. رويهبیني بار، تخصیص/تخمین بار و محاسبه ي بازآرايي عبارتند از: پخش بار، پیشنیازهاي رويه پیش

ي پخش بار پارامترهايي كه قرار است كنند. رويههاي مربوط به بارها را تأمین مي-ي پخش بار و تخصیص/تخمین بار، دادهها

 نمايد.طي بازآرايي بهبود يابند )همچون تلفات و ...( را محاسبه مي

 روندنماي رويه -5-5-13-4

 نمايش داده شده است. (13-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 

ييارآزاب هيور

طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

دويق دودح

 ييارآزاب زا سپ تسا رارق هك هيلوا ياهرتماراپ
 ليفورپ ،هيلوا تافلت نو مه( دنباي دوبهب
)هكبش رد لداعت مدع نازيم ،هيلوا ژاتلو

 تيعضو ،هكبش مارگايد( هكبش هيلوا شيارآ
)اهديلك

اهراب هب طوبرم ياه هداد

 ينيب شيپ هيور
راب

  يصخت هيور
راب نيمخت -

 ديدج تيعضو لماش هكبش ديدج شيارآ
اهديلك

 شهاك نازيم( هتفاي دوبهب ياهرتماراپ
 )هتفاي دوبهب ژاتلو ليفورپ ،هدش داجيا تافلت

راب شخپ هيور

 

 ييبازآرا يهيرو يروندنما (: 13-5) شكل

 ي مانور طراحي مسير بهينه  -5-5-14

 نقاط مناسوب  تعیین گیرد، مي قرار توجه مورد شدت به توزيع از شبکه اصولي و صحی  برداري بهره در كه مسائلي از يکي

 بوروز  در مواقوع  يا و شبکه روي اي دوره ي هاسرويس انجام براي اعمال خاموشي يا و تغذيه مسیر جابجايي و شبکه مانور براي

 سووي  و از شوده  سیستم هاي هزينه كاهش موجب سو يک از موضوع به اين توجه .باشد مي ناخواسته هاي خاموشي و حوادث

 خود افوزايش  نوبه به امر اين كه سازدمي میسر را شبکه از صحی  بهره برداري فیدرها، روي بار متناسب و بهینه توزيع با ديگر
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 طراحي همچنین. گرددو باعث كاهش متوسط زمان خاموشي مشتركین مي خواهد داشت دنبال به را تجهیزات مفید عمر طول

 ايفا اجرايي هاي گروه افزايش ايمني در اساسي نقشي ضعیف( فشار و متوسط فشار (هاي توزيعشبکه در مانور نقاط محل صحی 

 [.51كرد ] خواهد

هواي فشوار    فیودر  بوراي  هاي مانور مسیر تعیین فشارمتوسط، هاي شعاعي شبکه در ي توزيع شبکه طراحي از مرحله آخرين

ي  مرحلوه  در كوه  هاي پیشونهادي  شود. فیدر اجرا مي هاي فشارمتوسط هاي فیدر مسیر تعیین از پس اين مرحله، .است متوسط

 از و شوند گرفته نظر در برنامه دي اينورو عنوان به توانندمي نشدند، انتخاب مسیر عنوان به هاي فشارمتوسط فیدر مسیريابي

 .[52گردد ] تعیین بسته معموال و باز هاي معموال سکسیونر محل همچنین و ي مانور هاي بهینه ها مسیر آن بین

 هاي رويه ورودي -5-5-14-1

 ي مانور عبارتند از:ي طراحي مسیر بهینههاي رويهورودي

 دياگرام شبکه 

 گذاري، نصب و تعمیر و نگهداري(  هاي سرمايه هزينهیدها )و كل ها هاي مربوط به احداث خط   هزينه 

 هاي رويه خروجي -5-5-14-2

 ي مانور عبارتند از:ي طراحي مسیر بهینههاي رويهخروجي

 ي خط و كلیدهاي جديد نصب شده در شبکه مکان بهینه 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-14-3

 .ندارد ازینشیپ يهيروطراحي مسیر بهینه مانور،  ي رويه

 روندنماي رويه -5-5-14-4

 نمايش داده شده است. (14-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 هنيهب ريسم يحارط هيور
رونام

 رد هدش بصن ديدج ياهديلك و  خ هنيهب ناكم
هكبش

هكبش مارگايد

اهديلك و  خ  ادحا هب طوبرم ياه هنيزه

  

 مانور ينهيبه ريمس يطراح يهيرو يروندنما (: 14-5) شكل
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 ي تجهيزات حفاظتي )سكشانا يزرها، ريكلوزرها، نشانگرهاي خطا( جايابي بهينه  -5-5-15

ي  ي جايابي بهینوه  نظر پرداخته شده و سپس مسأله در اين بخش ابتدا به معرفي و تشري  عملکرد تجهیزات حفاظتي مورد

 آنها توضی  داده شده اشت.

 ريکلوزر 

رونود. بوا    هاي توزيع، عمل قطع و وصل مجدد را انجام داده و به منظور حذف خطاهاي گذرا به كار مي ريکلوزرها در شبکه

در سیستم هاي توزيوع درمواقوع    گردند، رفع مي خود به خود خطاها در خطوط توزيع به صورت گذرا بوده و توجه به اينکه اكثر

  .نمايند تا از رفع خطاي واقع شده اطمینان حاصل شود بسته مي و بار باز دو يک ياخط را ي  بروز خطا،كلید تغذيه كننده

 سکشنااليزرها 

شوبکه را از سواير   سکشنااليزرها با شمارش تعداد قطع و وصل ريکلوزرها، به پايدار بودن خطا پي برده و بخوش خطوا دار   

از  كوچکي بخش به توان مي را برق قطعي روي شبکه، بر دائمي خطاي وقوع صورت دركنند. بدين ترتیب،  ها جدا مي قسمت

 .كرد محدود سیستم

 نشانگرهاي خطا 

طبیعوي اسوت كوه     .هاي كاهش زمان خاموشي در خطوط توزيع تشخیص سريع و آسان محل وقوع خطا اسوت  يکي از راه

كنود.   برطورف شودن سوريعتر آن موي    زيادي به محدود كردن وسعت ناحیه خاموشي و يع محل وقوع خطا كمک تشخیص سر

هاي  گردند و هنگام وقوع خطا به روش در حقیقت وسايلي هستند كه در نقاط مختلف خطوط توزيع نصب مينشانگرهاي خطا 

 [.53دهند ] را اطالع مي محل آن (RTUبه  و يا ارسال پیغام ديودهاي نورافشان LEDگوناگون )از جمله به وسیله 

گردد؛ چراكه موجب كاهش مودت زموان    توزيع مي هاي شبکه اطمینان قابلیت گونه تجهیزات جانبي، موجب ارتقا وجود اين

الزم است كه  اين تجهیزاتمناسب از  ي هجهت استفادشود.  هاي قابلیت اطمینان مي  تشخیص خطا و خاموشي و بهبود شاخص

هايي نیوز در   گونه تجهیزات هزينه از سويي ديگر، نصب اين .هاي بهینه و به تعداد بهینه نصب گردند هیزات در موقعیتتج اين

و هزينه انرژي توزيع نشوده سوالیانه در    نصب تجهیزات حفاظتيي  هزينهبايست  مي، اين مسأله در تابع هدفبر دارد. بنابراين 

گذاري،  هاي سرمايه هاي قطع برق مشتركین همراه با هزينه منظور حداقل كردن هزينه سازي به ي بهینه ود. مسآلهنظر گرفته ش



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
172 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

قیودي جهت رسیدن به حوداقل  ي انرژي توزيع نشده، همراه با  ي تجهیزات حفاظتي و هزينه نصب و تعمیر و نگهداري ساالنه

 شود. حل ميهاي قابلیت اطمینان شاخص

 هاي رويه ورودي -5-5-15-1

 ي تجهیزات حفاظتي عبارتند از:بي بهینهي جاياهاي رويهورودي

  ،تعداد و نوع بار مشتركین هر شبکه،  روي بر موجود تقاضاي میزاناطالعات شبکه شامل: بارها، طول مدار، ابعاد شبکه

 فیدر، نرخ رشد بار فیدرها و ... 

  ،سال طول شبکه در روي بر شده حادث خطاي تعدادنرخ خرابي اجزا  

 طول عمر تجهیزات  بررسي، ي مورد دوره مدت طول 

 ي اولیه شامل انرژي توزيع نشده  هاي قابلیت اطمینان شبکهشاخصENS) ،SAIFI ،SAIDI) 

 ي انورژي توأمین    گذاري، نصب و تعمیر و نگهداري تجهیزات، نرخ سود سواالنه، نورخ توورم، هزينوه     هاي سرمايه هزينه

 هاي مختلف مشتركین، قیمت تجهیزات  ي گروه نشده

 سازي خطا، مدت زمان مورد نیاز براي عملیات تعمیر، مدت زمان تشخیص خطا، مدت زموان بازيوابي    ان ايزولهمدت زم

 سرويس 

  اطالعات قابلیت اطمینان شبکه مانند نرخ خرابي المانها و زمان تعمیر 

 هاي رويه خروجي -5-5-15-2

 ي تجهیزات حفاظتي عبارتند از:ي جايابي بهینههاي رويهخروجي

 ي تجهیزات )سکشنااليزرها يا ريکلوزرها و يا نشانگرهاي خطا( هینهتعداد و مکان ب 

 ي جديد  هاي قابلیت اطمینان در شبکه شاخص 

 ي انرژي توزيع نشده( صرفه جويي حاصل شده در هزينه )میزان كاهش هزينه 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-15-3
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بینوي بوار و   لیت اطمینان، حفاظت، بازيابي، پیشي تجهیزات حفاظتي عبارتند از: قابي جايابي بهینهنیاز رويههاي پیشرويه

ي حفاظوت بوه منظوور    هاي قابلیت اطمینان، رويوه ي شاخصي قابلیت اطمینان به منظور محاسبهتخصیص/ تخمین بار. رويه

-هاي پوبش ي بازيابي به منظور تعیین مدت زمان بازيابي سرويس و رويهسازي و تشخیص خطا، رويهتعیین مدت زمان ايزوله

 روند.هاي مربوط به بارها به كار ميبیني بار و تخصیص/تخمین بار به منظور فراهم كردن داده

 روندنماي رويه -5-5-15-4

 نمايش داده شده است. (15-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 هنيهب يباياج هيور
يتظافح تازيهجت

يبايزاب هيورسيورس يبايزاب نامز تدم

 هيلوا هكبش نانيمطا تيلباق ياهصخاش

اهراب هب طوبرم ياه هداد

 ينيب شيپ هيور
راب

 -  يصخت هيور
راب نيمخت

تازيهجت هنيهب ناكم و دادعت

ديدج هكبش رد نانيمطا تيلباق ياهصخاش

 تيلباق هيور
نانيمطا

 نامز تدم  ،اطخ يزاس هلوزيا نامز تدم
اطخ  يخشت

تظافح هيور

 رب هدش  داح ياطخ دادعت ،ازجا يبارخ  رن
 لاس لوط رد هكبش يور

 ياه هنيزه( يداصتقا ياهرتماراپ
 يرادهگن و ريمعت و بصن ،يراذگهيامرس
)... مروت  رن ،هن اس دوس  رن ،تازيهجت

 رمع لوط ،يسررب دروم هرود تدم لوط
 تازيهجت

هكبش تاعالطا

ريمعت تايلمع نامز تدم

هنيزه رد هدش ل اح ييوج هفر 

  

 يحفاظت زاتيتجه نهيبه يابيجا يهيرو يروندنما (: 15-5) شكل

 زمين كردن  -5-5-16

بورداري، و بوه طوور كلوي امووال و       ر سیستم توزيع، افزايش ايمني براي مردم عادي، كاركنان بهوره ضرورت زمین كردن د

ي ستاره يا نول سیستم، رفتار سیستم را تحوت توأثیر    هاي مختلف جهت زمین كردن نقطه باشد. خط مشي تجهیزات شبکه مي

ي زمین كوردن سیسوتم    ه ولتاژ دائمي متأثر از نحوههاي خطاي زمین و اضاف  دهد. به عنوان مثال حداكثر سط  جريان قرار مي
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هاي خطاي زمین باال ولي اضافه ولتاژهاي پايین تحوت   باشند. به طور كلي، زمین كردن با امپدانس پايین متناظر با جريان مي

عبارتنود از  شووند كوه    ي نول سیستم الکتريکي به كار گرفته مي باشد. چهار روش كلي زمین كردن براي نقطه شرايط خطا مي

  [35 :] 

 ي نول به طور مستقیم )زمین كردن مستقیم( زمین كردن نقطه 

 ي نول از طريق يک امپدانس زمین كردن نقطه 

 ي نول از طريق كويل فرونشاني قوس زمین كردن نقطه 

 ايزوله كردن كامل نول 

 هاي رويه ورودي -5-5-16-1

 ي زمین كردن عبارتند از:هاي رويهورودي

 مقاومت الکتريکي زمین 

 جنس خاک 

 مساحت در دسترس 

 اطالعات شبکه شامل امپدانس خطوط، ظرفیت خازني خط 

 مدت زمان متوسط خطا در شبکه 

 امپدانس خطا 

 هاي رويه خروجي -5-5-16-2

 ي زمین كردن عبارتند از:هاي رويهخروجي

 میزان مورد نیاز كاهش مقاومت زمین 

 نوع الکترودهاي زمین كردن 

 ه زمیني اتصال آن بساختار الکترود و نحوه 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-16-3
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ي حفاظت بوه منظوور   باشند. رويهي حفاظت ميي امپدانس خطوط و رويهي زمین كردن، محاسبهنیاز رويههاي پیشرويه

 رود.تعیین مدت زمان متوسط خطا در شبکه به كار مي

 روندنماي رويه -5-5-16-4

 نمايش داده شده است. (16-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 اخ سنجندرك نيمز هيور

 رتسد رد تحاسم

نيمز يكيرتكلا تمواقم نيمز تمواقم شهاك زاين دروم نازيم

ندرك نيمز ياهدورتكلا  ون

نيمز هب نآ لاصتا هوحن و دورتكلا راتخاس

اطخ هطقن سناد ما و طوطخ سناد ما
 هبساحم هيور
طوطخ سناد ما

تظافح هيورهكبش رد اطخ  سوتم نامز تدم
  

 كردن نيزم يهيرو يروندنما (: 16-5) شكل

 تخصي / تخمين بار  -5-5-17

 و در بررسوي  ابهوام  و پیچیودگي  موجوب  مشخصوه  اين كه است آن گستردگي و وسعت توزيع، هاي شبکه ي بارز مشخصه

 و ینمشوترك  توزيوع، تعودد   هواي  شبکه ديگر ي مشخصه توجه، قابل فیزيکي وسعت ويژگي بر عالوه است. شده آن سازي مدل

 تحلیل و طراحي در پارامترها از مهمترين يکي مشتركین مصرفي توان اينکه به توجه با باشد. مي آن به متصل كنندگان مصرف

 به منظور شده انجام هاي ي تحلیل كلیه ي آن، درباره و دقیق كامل اطالعات نشدن فراهم صورت در باشد. مي توزيع هاي شبکه

 ممکون  نهايوت  در و بوود  خواهند الزم كارايي و دقت فاقد ... بار ولتاژ،  تعادل افت محاسبات دهمانن موجود هاي شبکه ارزيابي

 توزيع هاي شبکه در بارها تعدد به توجه با عمل در يابد. انجام نادرست هاي گیري تصمیم ناقص، هاي تحلیل اين اثر در كه است

 اساس بر اين باشد. نمي پذير امکان هاي موجود  آوري فن با خاص مشتركین برخي براي بجز مصرفي، توان گیري اندازه امکان

 اسوتفاده  تقريبوي  هواي  روش از مشوتركین  بوار مصورفي   برآورد به منظور توزيع هاي شركت عمال  فوق، مشکالت به توجه با و

 ساير به آن تعمیم و ینمشترك از برخي بار تغییرات و بررسي آماري اطالعات از بار سازي ل مد براي ها روش اين در كه كنند مي
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 پیوک  در مشوخص )فرضوا    زموان  يوک  در تووان  گیوري  اندازه براساس بار تخصیص روش در نهايي هدف .باشد مي مشتركین

شوده   گیوري  انودازه  تووان  در فیودر  ايون  بوه  متصل بارهاي از يک هر به يافته تخصیص سهم تعیین و فیدر در ابتداي همزمان(

 .[64باشد ] مي

 هاي رويه ورودي -5-5-17-1

 ي تخصیص/تخمین بار عبارتند از:هاي رويهورودي

 نامي مشتركین توان 

 مصرفي فیدر توان و انرژي 

 گیري شده براي مشتركین خاص توان و انرژي اندازه 

 فیدر   به متصل مشتركین تعداد 

 هاي رويه خروجي -5-5-17-2

 ي تخصیص/تخمین بار عبارتند از:هاي رويهخروجي

 ین متصل به فیدربار اكتیو تخصیصي به هريک از مشترك 

 بار راكتیو تخصیصي به هريک از مشتركین متصل به فیدر 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-17-3

گیري توان گروهي از بارها و توان فیودر، تووان سواير مشوتركین از     باشد. پس از پايش و اندازهنیاز اين رويه ميپايش پیش

 شود.طريق اين رويه تعیین مي

 روندنماي رويه -5-5-17-4

 نمايش داده شده است. (17-5)در شکل   روندنماي اين رويه
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 نيمخت- يصخت هيور
راب

 هب لصتم نيكرتشم زا کي ره هب يصيصخت راب
رديف

رديف يفرصم يژرنا و ناوت

شياپ هيور

 يارب هدش يريگ هزادنا يفرصم يژرنا ناوت
 اخ نيكرتشم

رديف هب لصتم نيكرتشم دادعت

نيكرتشم يمان ناوت

 

 بار ني/تخم يتخص يهيرو يروندنما (: 17-5) شكل

 ي اتوماسيون شبكه تعيين نقاط بهينه  -5-5-18

 كنترل كلیدهاي بهینه جايابي لذا است، تلفات كاهش و يا اطمینان قابلیت هايشاخص بهبود اتوماسیون، از هدف كه آنجا از

بوه   مربوطه روشهاي كاربرد با اطمینان قابلیت هايشاخص كه صورتي در .گردد مي مطرح مرحله اين در وماسیونو ات دور راه از

 از كنترل از كلیدهاي استفاده باشد، باال تلفات كاهش و ها خاموشي رفع از ناشي ي هزينه اقتصادي نظر از يا و نرسد مطلوب حد

 :[35] گیرد صورت زير اقدامات وضعیت بايد اين در شود. مي انجام مرحله اين در دور راه

 پیشنهادي  طرح اتوماسیون اساس بر اطمینان قابلیت جديد ي شاخصهاي محاسبه 

 دور راه از كنترل كلیدهاي نصب براي پیشنهادي هاي مکان تعیین 

 و طمینانا قابلیت افزايش براي دور راه از كلیدهاي كنترل نصب محل انتخاب براي سازي بهینه محاسبات انجام 

  اقتصادي و يا مصوب هاي شاخص مبناي بر كدام هر اهمیت به توجه با تلفات شبکه كاهش يا

 قبل براي تلفات كاهش و اقتصادي يا و هاي مصوب شاخص مبناي بر شبکه مقايسه براي توجیهي گزارش ارائه 

 اتوماسیون سیستم استفاده از از بعد و

 

 

 هاي رويه ورودي -5-5-18-1

 ي اتوماسیون شبکه عبارتند از:یین نقاط بهینهي تعهاي رويهورودي
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 شده طراحي شبکه اطالعات  

 زمان خاموشي مدت و خاموشي دقیق ذكر علت با همراه شبکه فیدرهاي هاي گذشته سال هاي خاموشي فهرست 

 خطا رفع انواع متوسط زمان مدت و شبکه تجهیزات مختلف تعمیر زمان به مربوط اطالعات 

 بار  هاي تمام گره در متوسط نتوا و مشتركین تعداد 

 نشده فروخته انرژي هزينه 

 مشتركین براي انواع برق قطع از ناشي زيان و ضرر  

 اتوماسیون سیستم دور و راه از كنترل مانوري تجهیزات قیمت  

 دور راه از كنترل كلیدهاي و فیدر مانوري احداث براي پیشنهادي نقاط  

  نرخ خرابي المانها و زمان متوسط عملکرد تیم مانورداده هاي قابلیت اطمینان شبکه مانند 

 هاي رويه خروجي -5-5-18-2

 ي اتوماسیون شبکه عبارتند از:ي تعیین نقاط بهینههاي رويهخروجي

 دور راه از كنترل نصب كلیدهاي براي نظر مورد هاي مکان و جديد مانور نقاط طرح 

 تلفات كاهش منظوربه  بار سالیانه پیک براي كلیدزني اجراي براي پیشنهادي طرح 

 توجیهي ي گزارش ارائه و اولیه طرح با اتوماسیون طرح اقتصادي مقايسه 

 نياز هاي پيش رويه -5-5-18-3

پویش  و قابلیت اطمینوان  ي حفاظت رويه ،ها بیني بار، تخصیص/تخمین بار، مسیريابي فیدرها، جايابي پست هاي پیش  رويه

هاي مسیريابي فیودرها و  ها، رويهخصیص/تخمین بار به منظور تعیین بار گرهبیني بار، ت هاي پیش  باشند. رويه مينیاز اين رويه 

ي حفاظت به جهت تعیین مدت زمان متوسوط  ها به منظور فراهم كردن ساير اطالعات شبکه طراحي شده و رويهجايابي پست

 روند.رفع انواع خطا به كار مي

 روندنماي رويه -5-5-18-4

 داده شده است. نمايش (18-5)در شکل   روندنماي اين رويه
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 هنيهب طاقن نييعت هيور
 تازيهجت ريمعت نامز هب طوبرم تاعالطاهكبش نويساموتا

 هكبش فلتخم

هدشن هتخورف يژرنا هنيزه

 هتشذگ ياهلاس ياهيشوماخ تسرهف
 هكبش ياهرديف

 ياهناكم و ديدج رونام طاقن حرط
 هار زا لرتنك ياهديلك بصن يارب رظن دروم

رود

 يارب ينزديلك يارجا يارب يداهنشيپ حرط
تافلت شهاك روظنم هب هنايلاس راب کيپ

 حرط اب نويساموتا حرط يداصتقا هسياقم
يهيجوت  رازگ يه ارا و هيلوا

رديف يبايريسم هيورهدش يحارط هكبش تاعالطا

اه هرگ ياهراب

راب ينيب شيپ

اهتسپ يباياج هيور

 نيمخت- يصخت
راب

  اونا يارب  رب عطق زا يشان نايز و رورض
 نيكرتشم

 و رود هار زا لرتنك يرونام تازيهجت تميق
نويساموتا متسيس

 و يرونام رديف  ادحا يارب يداهنشيپ طاقن
 رود هار زا لرتنك ياهديلك

تظافح هيوراطخ  اونا عفر  سوتم نامز تدم

 هكبش فلتخم تازيهجت ريمعت نامز

 

 شبكه ونياتوماس نهيبه نقاط نييتع يهيرو يروندنما (: 18-5) شكل

 1ريزشبكه  -5-5-19

ي كوچوک ماننود   هاي الکتريکي يوک مجموعوه   منظور تأمین بار هاي كوچک فشار ضعیف هستند كه به ها، شبکهريزشبکه

رسواني بوه    ها بوراي بورق   شبکهاند. ريز ي يا صنعتي طراحي شدهي تجارخانه، مناطق روستايي، يک دانشگاه و يا يک مجموعه

مناطق دور افتاده، تأمین برق بدون وقفه، بهبود قابلیت اطمینان محلي، كاهش تلفات فیدر، پشوتیباني ولتواژ محلوي و كواهش     

اي توامین بوار الکتريکوي    هاي با سط  آلودگي كم مفید هستند. منابع مورد اسوتفاده بور   كارگیري تکنولوژي آلودگي ناشي از به

شود. ها عمدتا تجديدپذير هستند. ريزشبکه به عنوان يک واحد قابل كنترل مستقل در سیستم قدرت در نظر گرفته مي ريزشبکه

پذيري الزم ها مجهز گردند تا انعطاف هاي الکترونیک قدرت و كنترل آن  بايست به مبدلبرداري، اين منابع مياز نقطه نظر بهره

 [.55ي واحد و حفظ كیفیت توان آن اطمینان حاصل شود ]شده برداري يک سیستم تجمیعد شده و از بهرهايجا

                                                 

1
 Micro Grid 
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بايست توانايي تأمین بار محلي خود را بوه   ي توزيع كه در عین حال مي از شبکه  ها، به عنوان يک زيرمجموعه  در ريزشبکه

هاي قبلي )همچون پخش  افزاري ارائه شده در بخش هاي نرم  يههاي انجام شونده توسط رو صورت مستقل داشته باشد، تحلیل

ريزي اقتصادي  افزاري مختص آن كه در اين بخش مد نظر است مربوط به برنامه ي نرم بار، اتصال كوتاه و ...( نیاز است و رويه

سازي با  ي بهینه اقع، حل يک مسألهشود، كه در وي منابع تولید پراكنده در ريزشبکه تعیین ميباشد كه در آن سايز بهینه آن مي

 در نظر گرفتن قیود فني و اقتصادي مربوطه خواهد بود.

 هاي رويه ورودي -5-5-19-1

 ي ريزشبکه عبارتند از: هاي رويهورودي

 هاي مربوط به ريزشبکه شامل: تعداد مشتركین و نوع آنها )مسکوني، صنعتي، تجاري، كشواورزي(، تووان كول     داده

 ي فروش برق به شبکه، میزان ذخیره نصب شده، میزان توان تولیدي موجود، هزينه مشتركین، ظرفیت تولید كل

 ي  گوذاري، هزينوه   ي سرمايه هاي مربوط به منابع تولید پراكنده شامل: طول عمر، تعداد و انواع، راندمان، هزينه داده

میزان مجاز تولید، نسبت توان اي، حداكثر  ي سوخت، ارزش باقیمانده ي جايگزيني، هزينه داري، هزينه تعمیر و نگه

ي سرعت باد و توان خروجي براي توربین بادي، تابش خورشید، ضريب  به گرما، سرعت باد، ضريب مرتبط كننده

 ي تابش و توان خروجي براي فتوولتائیک مرتبط كننده

 ز بار ريزشبکه(پارامترهايي همچون مدت زمان پروژه، نرخ بهره، میزان فروش توان به شبکه )به صورت درصدي ا 

 هاي رويه خروجي -5-5-19-2

 ي ريزشبکه عبارتند از: هاي رويهخروجي

 ظرفیت منابع تولید پراكنده 

 از طريوق فوروش   ي  ي بازيابي شوده  ي سوخت ساالنه، هزينه گذاري ساالنه، هزينه ي سرمايه ها شامل: هزينه هزينه

 داري و جايگزيني  ي ساالنه تعمیر و نگه نهي بازيابي شده از طريق مشتركین، هزي ي ساالنه توان به شبکه، هزينه

 ي فروخته شده به شبکه  انرژي ساالنه 

  كل انرژي الکتريکي و گرمايي تولیدي ساالنه 
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 نياز هاي پيش رويه -5-5-19-3

 ي پیش نیاز ندارد. رويه

 روندنماي رويه -5-5-19-4

 نمايش داده شده است. (19-5)در شکل   روندنماي اين رويه

 

 روندنماي حوزه  -5-6

 نمايش داده شده است. 20-5توزيع در شکل  ي روندنماي حوزه

 

هكبشزير هيور

هدنكارپ ديلوت عبانم تيفرظ

 دادعت :لماش هكبشزير هب طوبرم ياه هداد
 ،يتعن  ،ينوكسم( اهنآ  ون و نيكرتشم
 ،نيكرتشم لك ناوت ،)يزرواشك ،يراجت
 ناوت نازيم ،هدش بصن لك ديلوت تيفرظ
 ،هكبش هب  رب  ورف هنيزه ،دوجوم يديلوت

هريخ  نازيم

 :لماش هدنكارپ ديلوت عبانم هب طوبرم ياههداد
 هنيزه ،نامدنار ، اونا و دادعت ،رمع لوط
 ،يرادهگن و ريمعت هنيزه ،يراذگ هيامرس
  زرا ،تخوس هنيزه ،ينيزگياج هنيزه
 ،ديلوت زاجم نازيم ر كادح ،يا هدناميقاب
 بيرض ،داب تعرس ،امرگ هب ناوت تبسن
 يارب يجورخ ناوت و داب تعرس هدننك  بترم
  بترم بيرض ،ديشروخ شبات ،يداب نيبروت
کي اتلووتف يارب يجورخ ناوت و شبات هدننك

  رن ،هژورپ نامز تدم نو مه يياهرتماراپ
 هكبش هب ناوت  ورف نازيم ،هرهب

 يراذگ هيامرس هنيزه :لماش اه هنيزه
 يبايزاب هنيزه ،هن اس تخوس هنيزه ،هن اس
 هنيزه ،هكبش هب ناوت  ورف  يرط زا هدش
 ،نيكرتشم  يرط زا هدش يبايزاب هن اس
 ينيزگياج و يرادهگن و ريمعت هن اس هنيزه

 هكبش هب هدش هتخورف هن اس يژرنا

 يديلوت ييامرگ و يكيرتكلا يژرنا لك
 هن اس

  

 هزشبكير يهيرو يروندنما (: 19-5) شكل
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عيتوز يحوزه يروندنما (: 20-5) شكل
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  حوزه ي   آينده  -5-7

DMSها شامل  گردند. اين رويه هاي توزيع منظور مي تازگي دو رويه در مطالعات شبکه به
 شود. مي 2ADMSو  1

 DMSي  رويه   -5-7-1

ها و  متداول، اطالعات جريان خطاي زمان حقیقي رله SCADA( با استفاده از سیستم (DMSيريت توزيع هاي مد سیستم

بورداري   هواي كلوي بهوره    بردارهاي مركز كنترل فراهم آورده تا هزينوه  سیستم اطالعات شبکه، ابزار پشتیباني را براي بهره

اص كه الزم است در حد مقادير قابل قبولي نگه داشته شوند، ها( را با توجه به قیود فني خ هاي تلفات توان و خروج )هزينه

باشوند.   متداول قابل حل نموي  SCADAتوان مشخص كرد كه توسط سیستم  حداقل گردند. در واقع، وظايف زيادي را مي

و سوازي تركیوب شوبکه     ريزي پشوتیبان جهوت كنتورل، بهینوه     بازيابي، ابزار برنامه عالوه بر عملکردهاي جداسازي خطا و

يوابي خطوا ضوروري     داري و در وضعیت خطا، جهت تجزيه و تحلیل حادثه و محول  ها براي عملیات نگهريزي خروج برنامه

ي توزيع ايجاد كرد كه در آن چند  بردار در پايش شبکه توان جهت پشتیباني بهره است. اين سیستم پشتیبان هوشمند را مي

هاي بار دينامیک(  هاي جغرافیايي، پايگاه داده هاي مشترک، پايگاه داده ه دادههاي شبکه، پايگا سیستم اطالعاتي )پايگاه داده

داري كورده توا بوراي اجوراي      باشد. اين سیستم حالت زمان حقیقي سیستم مورد پايش را در مدل شبکه نگوه  مورد نیاز مي

هواي زيور وجوود دارد كوه       ع، واحدي توزي كاربردهاي پیشرفته آماده باشد. در ساختار سیستم پشتیباني براي مديريت شبکه

 وظايف هر واحد نیز تشري  شده است:

 هاي عمومي واحد 

o ي شبکه دهنده  آرايش 

o محاسبات شبکه 

o تعیین زمان جابجايي 

                                                 

1
 Distribution Management System 

2
 Advanced Distribution Management System 
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o پردازشگر بار 

 هاي كاربرد هوشمند واحد 

o در حالت عادي 

 باشود.   طا استوار ميي پخش بار زمان حقیقي و محاسبات جريان خ تشخیص تجاوز از قیود: اين واحد، بر پايه

هاي فیدر براي شرايط پشتیباني بررسي شده و وابسته به میزان تجاوز  ولتاژ در نقاط بار و ظرفیت عبور جريان

هواي خطواي محاسوبه شوده و      ي جريوان  شود. هماهنگي ادوات حفاظتي با مقايسوه  اخطار يا هشدار داده مي

اكنون به طور نادرستي هماهنگ شده باشد،  فاظت همتنظیمات رله مورد بررسي قرار گرفته و در صورتیکه ح

 شود. اخطار يا هشدار داده مي

 هاي كنترلي مختلوف را     ريزي كنترل اصالحي: اين واحد، با تشخیص تجاوز از قیود، فعال شده و گزينه برنامه

نه را برگزيده و تواند يک گزي كند. سپس كاربر مي به قسمت كنترل توصیه كرده و بهترين انتخاب را ارائه مي

 دهد. سیستم اثر اين عمل كنترلي را تجزيه و تحلیل كرده و نتايج را نشان مي

 باشد. بیني شبکه مي سازي مبتني بر محاسبات زمان حقیقي و پیش سازي: بهینه بهینه 

 يوا  شود كه كاربر فهرسوت مودارها    داري: كار اين واحد هنگامي آغاز مي ريزي خروج براي عملیات نگه برنامه

كند. سیستم حالت هدف را تجزيه و تحلیل كرده و بهترين  برق شوند را تهیه مي هايي كه الزم است بي باس

كند. سپس توالي كلیدزني انتخاب شده بر روي مدل شوبکه صوورت پذيرفتوه و محاسوبات      گزينه را ارائه مي

شوند. بوا   اي زماني معین انجام ميه شبکه با استفاده از بارگذاري تخمین زده شده بر روي شبکه بر روي بازه

بردار مسئول باز و بسته كردن سکسیونرهاي كنترل شونده از دور و يا فرموان دادن   اين وجود در نهايت بهره

 باشد. به كاركنان جهت تغییر وضعیت سکسیونرهاي دستي مي

 وجود خطا حالت در 

ت را از طريوق پوردازش بوه دسوت     اطالعوا  SCADAدر هنگام خروج سیستم توزيع از حالت عوادي، سیسوتم   

گردد و اعمالي همانند تجزيه و تحلیول   آورد. در حالت خطاي دائمي، سیستم اولیه به حالت خطادار منتقل مي مي
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هواي خوروج بوراي     سوازي هزينوه   باشند. ، حداقل سازي خطا و بازيابي مورد نیاز مي يابي خطا، ايزوله حادثه، محل

 باشد.  مشتركین مي

 گیوري شوده توسوط     ها فیدر خطادار، نووع خطوا و جريوان خطواي انودازه       : در اين تجزيه و تحلیلبررسي حادثه

 توانند دلیلي احتمالي خطا را تعیین كنند. ها همچنین مي شوند. اين تجزيه و تحلیل هاي خطا تعیین مي  نشانگر

 هواي شوبکه و دانوش      ه، دادهيابي خطا، با استفاده از نتايج تجزيه و تحلیل حادث تشخیص محل خطا: واحد محل

گیري شده بوا محاسوبات اتصوال     كند. در ابتدا جريان خطاي اندازه هاي احتمالي خطا را تعیین مي بردارها، محل بهره

 شود.  هاي ناشي از عملکرد آشکارساز خطا بهره گرفته مي  كوتاه مقايسه شده و از داده

 سوازي   هواي كلیودزني تجربوي جهوت ايزولوه      گیوري  ازهريزي جداسازي خطا: تائید محل خطا توسوط انود   برنامه

گردد. سیستم اطالعات مربوط به نواحي دچار خروج و اتصواالت پشوتیبان را داده و    هاي خطادار حاصل مي خط قطعه

كند. اثر اعمال انتخاب شده بر روي شبکه تجزيه و  هاي خروج ارائه مي بهترين انتخاب را جهت حداقل كردن هزينه

 يابد.  آمیز ادامه مي يابي به يک تركیب موفقیت  گیرند. پردازش تا زمان دست قیود مورد بررسي قرار مي تحلیل شده و

 پذيرند. ريزي بازيابي: دو روند جداسازي خطا و بازيابي در دو فاز انجام مي برنامه 

  ADMSي  رويه  -5-7-2

1با توجه به گسترش نفوذ منابع تولید پراكنده 
DER ي توزيع، يک سیستم پیشرفته بوه منظوور    ها در شبکه و ريزشبکه

شوند. اعمال پايش، تحلیل و  به كار گرفته مي ADMSهاي  مديريت كارآمد آنها مورد نیاز است. در اين راستا، سیستم

بینوي   بینوي آب و هووا بوه پویش     هاي پویش  به كمک سیستم ADMSشوند.  ها انجام مي بیني توسط اين سیستم پیش

سوازي، از   بورداري و بهینوه   ي بهره دهد. در زمینه پذير را انجام مي انه( بار و تولید منابع تجديدمدت )ساعتي و روز كوتاه

ADMSتولید 2، به منظور توزيع اقتصاديDERشود. اين توزيع مي تواند براي  ها و بهبود قابلیت اطمینان استفاده مي

DERبر اينها،  هاي تکي، به صورت محلي و يا در كل سط  شبکه انجام شود. عالوهADMS    توانايي افوزايش و يوا

                                                 

1
 Distributed Energy Resources 

2
 Dispatch 
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ي قابل كنترل  منابع تولید پراكنده -به صورت دستي و يا اتوماتیک، بسته به نوع سیستم كنترلي موجود–كاهش تولید 

سوازي تووان راكتیو/ولتواژ     ي انرژي را داراست. بهینوه  هاي ذخیره و همچنین، فرمان دادن جهت شارژ و دشارژ سیستم

شوود. بوه عوالوه،     ها به عنوان منابعي با قابلیت كنترل توان راكتیو انجام موي DERدر نظر گرفتن  ، باADMSتوسط 

هوا،   در رابطوه بوا ريزشوبکه    گیورد.  انجام مي ADMSها از ديگر اعمالي است كه توسط   فرآيند هماهنگي حفاظتي رله

ADMS آورد. همچنین،  اهم ميها را فر برداري از ريزشبکه سازي بهره امکان پايش، كنترل و بهینهADMS  در ارتباط

ي توزيع  هاي ديگر، قادر به كنترل تقاضا و تولید ريزشبکه به منظور ححفظ تعادل، فركانس و تبادل با شبکه با سیستم

 شوند عبارتند از: برآورده مي ADMSهاي اصلي ريزشبکه كه توسط  خواهد بود. نیازمندي

 )مديريت تغییرات موجود )بار و تولید 

 )حفظ پايداري شبکه )ولتاژ و فركانس 

 سازي منابع قابل كنترل )تولید و ذخیره( مديريت و بهینه 

 )مديريت مشاركت انرژي )تقاضا و تبادل با شبکه 

 بردار( برداري ريزشبکه )نمايشگر بهره رؤيت كامل بهره 

 اي و وصل مجدد به شبکه رساني قابل اطمینان در حالت جزيره برق 

ADMS  همراه باSCADA بیني دقیق اطالعات آب و هووايي   به منظور پايش و كنترل زمان حقیقي و سیستم پیش

گوويي بوار و كاربردهواي     هاي پاسخ رود. عالوه بر اينها، برنامه )شامل دما، پوشش ابر، سرعت باد و رطوبت( به كار مي

 توزيع هستند.هاي  ها در شبکهDERسازي  از اجزاي ضروري بهینه ADMSبرداري در  تحلیل بهره

 ي توزيوع  ي توزيوع و هوشمندسوازي شوبکه    افزايش باالي ضريب نفوذ منوابع تجديدپوذير در شوبکه    همچنین دو موضوع

ي توزيع را دستخوش تغییر كننود كوه در اداموه تشوري       افزاري مرتبط با مطالعات حوزه هاي نرم توانند در آينده ساختار رويه مي

 .خواهند شد

 ي توزيع و  منابع تجديدپذير در شبكهافزايش با ي ضريب نف  -5-7-3
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هاي توزيع فعال، با وجوود سوط     هاي توزيع كنوني در حال گذر از حالت غیرفعال به حالت فعال هستند. در سیستم  سیستم

اي هاي توزيع كالسیک تنها بور   آنکه سیستم بااليي از توان تولیدي منابع تولید پراكنده، عبور توان در دو جهت وجود دارد، حال

هاي توزيع  برداري شبکه اند. بنابراين اصول طراحي، كنترل و بهره عبور توان در يک جهت )از طرف سیستم انتقال( طراحي شده

پذير به علت ماهیت نامطمئن ناشي از وابستگي به شرايط آب و  هاي تجديد گردد. عالوه بر اين انرژي فعال دستخوش تغییر مي

هايي كه در اثر وجوود   گردند كه حائز اهمیت است. به طور كلي، چالش ر سیستم موجب ميهوايي خود مشکالت ديگري نیز د

 آيند عبارتند از: هاي توزيع به وجود مي  منابع تجديدپذير در شبکه

 عبور توان در جهت معکوس 

 تر هاي حفاظتي پیچیده نیاز به طرح 

  و هواييتناوبي و متغیر بودن توان تولیدي در اثر وابستگي به شرايط آب 

 تأثیر روي پروفیل ولتاژ 

 ها افزايش هارمونیک 

 ها بیني عدم قطعیت و دقیق نبودن پیش 

 سازهاي انرژي نیاز به ذخیره 

ها با در نظر گرفتن  بیني سازهاي انرژي، انجام پیش با توجه به مسائل فوق، پخش بار تصادفي، انتخاب و سايز كردن ذخیره

بايست اين منابع  افزاري مربوطه مي هاي نرم ي رويه منابع انجام شود. همچنین در كلیهعدم قطعیت و متغیر بودن تولید اين 

 برداري و قیود فني مشخص گردد. مدل شده تا تأثیر آنها بر شرايط بهره

 ي توزيع هوشمندسازي شبكه  -5-7-4

تولید پراكنده در ساختار سنتي  ها، نیاز به قابلیت اطمینان و كیفیت توان باالتر، ورود منابع مسائلي از قبیل افزايش خاموشي

ها به منظور رفع اين مشکالت و مديريت كارآمد  به سمت هوشمندسازي شبکهرفتن سیستم قدرت رفته رفته موجب پیش 

ها و رويکردهاست كه شکل سنتي تولید، انتقوال و   آوري فناي از  هاي هوشمند، مجموعه  سیستم قدرت شد. منظور از شبکه
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نمايود. در سوط     ها و خدمات جايگزين مي پارچه و با تبادل هدفمند داده دوسويه، هوشمند و كامال يکتوزيع را با محیطي 

 هاي توزيع، هوشمندسازي شامل موارد زير است: شبکه

 گیري هوشمند اندازه 

  اتصال منابع انرژي پراكنده(DER) 

 گويي بار پاسخ 

 هاي فیدرها كنترل از راه دور ريکلوزرها و سوئیچ 

 بي دقیق و جداسازي خطا و بازيابييا مکان 

 حفاظت تطابقي فیدرهاي توزيع 

 ها  كنترل از راه دور خازن 

 سايي( سازي ولتاژ و توان راكتیو )به منظور جبران افت ولتاژ و پیک كنترل و بهینه 

 ها...( هاي كیفیت توان )كمبود و اضافه ولتاژ، هارمونیک  گیري اندازه 

 اي توان(ه گیري پايش خط توزيع )اندازه 

افزارهاي تحلیول و   هاي مخابراتي، نرم هايي همچون حسگرها، زيرساخت آوري فني فوق نیاز به  سازي موارد ذكر شده پیاده

هاي زمان حقیقي و برآورده كردن انتظارات مشوتركین ممکون شوود. در ايون زمینوه، بوه         گیري سازي دارند تا تصمیم شبیه

هواي    گیري ها نیاز است تا تصمیم هاي گوناگون و خالصه كردن آن طالعات از سیستمسازي ا پارچه افزارهايي جهت يک نرم

 برداري سیستم توزيع بهبود يابد. مربوط به بهره

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
189 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 

 

 

 

 فصل ششم 6

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 كيفيت توان
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 مقدمه

تجهیزات الکترونیکي  2و زمین كردن 1به مفهوم برق رساني   IEEE 100معتبر اصطالحات  كیفیت توان مطابق با فرهنگ

به طريقي كه براي عملکرد اين تجهیزات مناسب بوده و با سیستم و ساير تجهیزات برقي متصل به آن سازگار باشود، تعريوف   

 .[56] شودمي

یت تووان و قطعوي آن حسواس    امروزه اكثر تجهیزات برق و الکترونیکي مورد استفاده در منازل و صنايع نسبت به افت كیف

هاي توزيع ها و جرياناصطالحي است كه به حفظ ولتاژ شین (EPQ)3 تر كیفیت توان الکتريکي[. به طور تخصصي57] اندشده

نشان دادن كیفیت ولتواژ، كیفیوت    جهت معموال شود. بنابراين اصطالح كیفیت توان توان در دامنه و فركانس نامي، اطالق مي

 [.58] ردیگ يمتوان مورد استفاده قرار  نیتأمت اطمینان سرويس، و كیفیت منبع جريان، قابلی

هاي مختلفوي  اي به خود جلب كرده است. در مطالعه كیفیت توان شاخههاي اخیر توجه فزايندهمبحث كیفیت توان در سال

توان سر و كار دارنود. مطالعوه بور روي    ها در مورد مسائل مختلفي مرتبط با كیفیت باشد. اين شاخهدر حال تشکیل بوده و مي

 [:64-59] توان به صورت مراحل زير در نظر گرفتكیفیت توان الکتريکي را مي

 ؛ 4مفاهیم اساسي 

 ؛ 5منابع 

 ؛ 6راتیتأث 

 ؛ 7سازي و تحلیلمدل 

 ؛ 8ابزار 

 ؛ 1ها حل راه 

                                                 
1
 Powering 

2
 Grounding  

3
 Electric Power Quality 

4
 Fundamental Concepts 

5
 Sources 

6
 Effects 

7
 Modeling and Analysis 

8
 Instrumentation 
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كیفیت توان پارامترها و  'مفاهیم اولیه' باشند و وابستگي نزديکي به هم دارند.هاي فوق به همديگر مرتبط ميتمامي شاخه

در  'منوابع 'كننود.  ها شناسايي موي باشند را با توجه به مقادير نامي آنها كه دلیل عمده تنزل كیفیت توان ميدرجه تغییرات آن

ات مورتبط بوا   شوند. شناسوايي دقیوق اغتشاشو   وقايعي هستند كه باعث تغییرات اين پارامترها مي ايو ها واقع نواحي و يا مکان

ناشي از كیفیت پايین توان اثراتي هستند  'اثرات'باشد. هاي برق پیچیده امروزي چالش بسیار دشواري ميكیفیت توان در شبکه

اقداماتي جهت پیکربندي  'سازي و تحلیل مدل'شود. در آن بعد از اغتشاشات مختلف با مواجه مي كنندگان مصرفكه سیستم و 

گیري مداوم و شود. جهت پايش كیفیت توان اندازهزمینه رياضي اتخاذ ميمبتني بر پیش آن راتیتأثبع و اغتشاش، وقوع آن، منا

بوه طوور    كننودگان  مصورف يعني تحويل توان خالص به  مسئلهباشد. حل كامل پارامترهاي الکتريکي ضروري مي 'ابزار دقیق'

 باشد.پذير نميعملي امکان

و كواهش مشوکالت ناشوي از     كیفیت توان حداقل كردن وقوع اغتشاشات مربوطه مسئلهاز اين رو هدف اصلي در بررسي  

 [.58باشد ]كیفیت توان پايین مي

 مرزبندي حوزه  -6-1

در اين حوزه مسائل و مشکالتي كه هدف نهايي سیستم قدرت )يعني تحويل توان الکتريکوي بوا كیفیوت و اسوتاندارد بوه      

بور   رگوذار یتأثتر منابع و عوامل به طور دقیق گیرد.ورد بررسي و تحلیل قرار ميگذارند، ممي ریتأثكنندگان( را تحت مصرف

كارهايي جهت مواجهه بوا  افزاري مناسب راههاي نرمشود و با انجام مطالعات و تحلیلكیفیت توان در سیستم شناسايي مي

 شود.اين عوامل و بهبود كیفیت توان در سیستم ارائه مي

ها و ساير منابع تولیود در شوبکه بوه صوورت اولیوه داراي      جه كرد كه توان تولید شده توسط نیروگاهبايستي به اين نکته تو

گذارد اغتشاشوات سیسوتم و همچنوین    مي ریتأثچه كه كیفیت توان را تحت باشد. آنكیفیت توان مناسب براي مصرف مي

 [.58-57] باشدهاي غیر خطي ميهاي غیر استاندارد با مشخصهوجود مصرف كننده

                                                                                                                                                                 
1
 Solutions 
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بنودي  توان به صورت ذيل دسوته باشند را ميمهمترين عواملي كه در بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم مورد توجه مي

 [.65و  59، 57] كرد

 ي غیر اصلي؛ مؤلفه 1يها کیهارمون 

 ولتاژ؛ 2فلیکر 

 سه فاز سیستم؛ 3عدم تعادل ولتاژهاي 

 در سیگنال ولتاژ و جريان؛ 4شکاف 

 و جريان؛در ولتاژ  5نويز 

 مانند كلیدزني صاعقه؛ 6اضافه ولتاژهاي گذرا 

  ؛7كمبود ولتاژ 

  ؛8بیش بود ولتاژ و يا اضافه ولتاژ 

 ؛9قطع ولتاژ 

 در سیستم؛ 10رزونانس 

مواجوه هسوتیم: يکوي     مسوئله ي كیفیوت تووان بوا دو    افزار نرمتوان گفت كه در حوزه مطالعات بنابراين به طور خالصه مي

كارهوايي بور مبنواي مطالعوه و     بر كیفیت توان در سیستم قدرت و ديگري ارائوه راه  رگذاریتأثشات شناسايي عوامل و اغتشا

 باشد.تحلیل جهت بهبود وضعیت كیفیت توان در سیستم مي

                                                 

1
 Harmonics 

2
 Flicker 

3
 Voltage Unbalancy 

4
 Notch 

5
Noise 

6
 Transient Over Voltages 

7
 Voltage Sag 

8
 Voltage Swell 

9
 Interruption 

10
 Resonanse 
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 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -6-2

هاي قدرت امروزي متوان با توجه به ماهیت و سرعت تغییرات سیستي حوزه كیفیت توان را ميافزار نرمبازه زماني مطالعات 

گذارد و منجور بوه ورود   منفي مي ریتأثبندي نمود. از آنجا كه توان الکتريکي غیر استاندارد بر عملکرد تجهیزات برقي دسته

شود، لذا شناسايي و بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم قدرت از اهمیت بااليي خسارت و كاهش عمر اين تجهیزات مي

 باشد.برخوردار مي

كیفیت توان را بیش از پیش افزايش داده  حوزهو منابع هارمونیکي در شبکه، اهمیت مطالعات  ايش بارهاي غیر استانداردافز

 [.65] است

ي مطالعات پروژه حاضر، در زمره آوري فنتوان مطابق با گزارش درخت تواند انجام شود را ميمطالعاتي كه در اين حوزه مي

تواند همراه )زير يک سال(، اين مطالعات مي مدت كوتاهبق با تعريف بازه زماني براي مطالعات در نظر گرفت. مطا مدت كوتاه

بارهاي مصرفي آن به انجام برسد. به عنوان نمونه در صورتي كه به يک سیسوتم قودرت    با تغییر در ساختار سیستم و نوع

ي هوارمونیکي در ايون سیسوتم    هوا  مؤلفوه قوادير  يک بار مصرفي غیرخطي نظیر كوره القايي اضافه شود. احتمال افزايش م

و  هاگیري و پايش شاخصيابد و بايستي مطالعات مرتبط با اين حوزه محقق و تدابیر الزم اتخاذ شود. البته اندازهافزايش مي

حووزه  دهنده لوزوم انجوام مطالعوات    تواند نشانشود، ميانجام مي مدت كوتاه صورتهاي الکتريکي سیستم، كه به سیگنال

ي هارمونیکي در سیستم افزايش يابد الزم اسوت  ها مؤلفهكه مقدار كیفیت توان در سیستم باشد. به عنوان نمونه در صورتي

 افزاري حوزه كیفیت توان جهت شناسايي منابع ايجاد هارمونیک و اتخاذ تدابیر الزم، محقق گردد.مطالعات نرم

 هاي حوزه ورودي  -6-3

باشد. كیفیت توان هدف شناسايي و مطالعه مسائل كیفیت توان در يک شبکه مورد مطالعه مينرم افزاري حوزه  لعاتمطادر 

براي تحقق هر چه بهتر اين هدف بايستي مدل مناسبي از سیستم قدرت مورد مطالعه در اختیار باشد. در اين مدل بايسوتي  

توان به موارد ذيل اشاره از جمله اين منابع ميسازي شوند. ها و منابع ايجاد مسائل كیفیت توان به صورت دقیق مدلالمان

 نمود :

 هاي قوس الکتريکيكوره 
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 هاي نورد فوالددستگاه 

 هاي بادي منابع تولیدات پراكنده مبتني بر الکترونیک قدرت نظیر توربین 

 كمپرسورها 

 فازتوزيع نامتعادل بارهاي تک 

 قطارهاي برقي 

سازي شده و جهت انجوام  هاي سیستم قدرت مورد مطالعه، اين سیستم مدلمانبا در اختیار داشتن اطالعات مربوط به ال  

 باشد.مطالعات حوزه كیفیت توان در اختیار مي

 هاي حوزه خروجي  -6-4

باشوند. از جملوه ايون مقوادير     گیري شده اين موارد در شبکه مورد مطالعه موي هاي اين حوزه در واقع  مقادير اندازهخروجي

-6بخوش ) مذكور در هاي ولتاژ و جريان سیستم، مقدار فلیکر ولتاژ و ساير موارد ان به مقادير هارمونیکتوگیري شده مياندازه

 ها با استفاده از استانداردهاي مرتبط با حوزه  كیفیت تووان گیري و همچنین مقادير مجاز اين كمیت( اشاره نمود. نحوه اندازه8

هايي از وضعیت كیفیت تووان در شوبکه موورد مطالعوه      ي شده در واقع شاخصگیرشوند. اين مقادير اندازهتعیین مي [66-67]

 باشند.مي

كارهاي مناسب جهت بهبود آن در سیسوتم نیوز بايسوتي ارائوه و     البته بعد از بررسي مسائل كیفیت توان در سیستم ارائه راه

هاي اين توان به عنوان خروجيت توان را نیز ميكیفی مسئلهكارهاي ارائه شده جهت بهبود مورد بررسي قرار گیرد. بنابراين راه

توان طراحي و بررسي عملکرد فیلترهاي هارمونیکي مختلف در سیسوتم را بوه عنووان    حوزه در نظر گرفت. به عنوان نمونه مي

 هاي اين حوزه نام برد.اي از خروجينمونه

 ي حوزهافزار نرمهاي  رويه  -6-5

 بندي كرد.توان به صورت ذيل دستهزه كیفیت توان را ميافزاري حوهاي مطالعات نرممهمترين رويه

 بار هارمونیکي در شبکه؛تحلیل و پخش 
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 مطالعات تغییرات و عدم تعادل ولتاژ؛ 

 تحلیل جاروب فركانسي در شبکه؛ 

 طراحي فیلترهاي هارمونیکي؛ 

 بار هارمونيكي در شبكهتحليل و پخش  -6-5-1

 60يوا   50فركوانس اصولي )   مؤلفههاي مختلف سیستم شامل نیروگاه تر ذكر شد برق تولیدي حاصل ازطور كه پیشهمان

ي غیر فركانس اصولي  ها مؤلفهاند. وجود باشد و تجهیزات سیستم براي عملکرد در اين فركانس طراحي شدههرتز( سیستم مي

ي ها مؤلفهعنوان نمونه [. به 58] شودهاي ولتاژ و جريان شبکه سبب ايجاد اختالل در عملکرد تجهیزات سیستم ميدر سیگنال

رو شناسايي و مطالعه بر روي منوابع  از اين شوند.غیر هارمونیک اصلي سبب ايجاد اختالل در عملکرد موتورهاي الکتريکي مي

-كارهاي مناسب جهت مواجهه با آن از اهمیت به سزايي در سیستم قدرت برخووردار موي  ايجاد هارمونیک در شبکه و ارائه راه

 باشد.

 اي رويهه ورودي -6-5-1-1

كه اطالعات جامع جهت تحقق اين رويه الزم است اطالعات كافي از سیستم به عنوان ورودي در اختیار باشد. از جمله اين

سازي فراهم باشد. همچنین منابع ايجاد مسائل هوارمونیکي در سیسوتم موورد مطالعوه     و دقیق از تجهیزات سیستم جهت مدل

بارهاي غیر  توان به انواع( نیز به آن اشاره شد مي10-2ز جمله اين منابع كه در بخش )سازي شوند. ابايستي با دقت باال مدل

 [.68] هاي الکترونیک قدرت موجود در سیستم  و ساير موارد اشاره نمودخطي )نظیر كوره القايي(، مبدل

 

 هاي رويه خروجي -6-5-1-2

هاي ولتاژ و جريوان شوبکه را در   هاي سیگنالیکهايي كه مقادير هارمونتوان به شاخصهاي اين رويه مياز جمله خروجي

هاي اعوجاج هارمونیکي توان شاخصها ميدهند، اشاره نمود.  از جمله مهمترين اين شاخصنقاط مورد مطالعه از آن نشان مي

جوود در  هواي مو هاي ولتاژ و جريان  را نام برد. همچنین مقادير و مرتبه تمامي هارمونیکسیگنال (IHD ,THD)كل و تکي 
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هاي مناسب جهت مواجهه بوا  حل توان در جهت ارائه راهها مياز اين خروجي باشند.سیستم با تحقق اين رويه قابل حصول مي

 مسائل كیفیت توان در شبکه استفاده نمود.

 نياز هاي پيش رويه -6-5-1-3

ن رويه بايستي مودل مناسوبي از   نیازي ندارد. جهت تحقق ايي حوزه كیفیت توان، رويه پیشافزار نرماين رويه در مطالعات 

سیستم قدرت مورد مطالعه در اختیار باشد. همچنین بايستي منابع ايجاد مسائل كیفیت تووان از جملوه بارهواي غیور خطوي و      

 سازي شوند.الکترونیک قدرت به خوبي شناسايي و مدل

 روندنماي رويه -6-5-1-4

هاي اين رويه ها و خروجيدهنده ارتباط وروديه نشانبار و تحلیل هارمونیکي شبکه كبلوک دياگرام روندنماي رويه پخش

هاي رويه ذكر شده نشان داده شده است. ها و خروجي( نشان داده شده است. مطابق اين شکل ورودي1-6باشد، در شکل )مي

تم به عنوان بر اين اساس كه اطالعات جامع و درستي از شبکه و اجزاي آن و همچنین منابع ايجاد مسائل هارمونیکي در سیس

هاي كیفیت تووان )نظیور   خروجي رويه مورد نظر نیز اطالعات مربوط به وضعیت شاخص شوند.ورودي رويه در نظر گرفته مي

1THD) هاي بعدي اسوتفاده  باشد كه به عنوان ورودي در رويههاي موجود در سیستم ميو همچنین مقادير و مرتبه هارمونیک

 خواهد شد.
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 يكيهارمون بارپخش و ليتحل هيرو يروندنما (: 1-6) شكل

 مطالعات تغييرات و عدم تعادل ولتاژ  -6-5-2

                                                 

1
 Total Harmonic Distorsion 
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افزاري مسائلي از قبیل نامتعادلي ولتاژهاي سه فاز، فیلیکر ولتاژ، اضافه ولتاژهاي دائمي و گذرا، قطع ولتاژ، در اين رويه نرم

باشند. عدم شناسايي و كنترل مناسب اغتشاشات رد توجه مي( مطرح شد، مو3-6كمبود ولتاژ و ساير مواردي كه در بخش )

 نامطلوبي بر عملکرد تجهیزات سیستم قدرت به همراه داشته باشد. راتیتأثتواند ولتاژ مي

 هاي رويه ورودي -6-5-2-1

ز نمونوه كلیودزني در قسومتي ا    عنووان باشند. بوه  هاي اين رويه در واقع منابع ايجاد اغتشاشات ولتاژ در سیستم ميورودي

فواز  شود و يا اينکه به علت وجود بارهاي نامتعادل در سیستم ولتاژهاي سهسیستم باعث ايجاد اضافه ولتاژهاي گذرا در آن مي

 شوند.فاز خارج ميدر قسمتي از سیستم از حالت متعادل سه

 هاي رويه خروجي -6-5-2-2

جمله نامتعادلي، اضافه ولتاژ و قطعي ولتواژ   هاي اين رويه در واقع شناسايي منابع ايجاد كننده اغتشاشات ولتاژي ازخروجي

شود. در واقع شناسايي مسائل ولتواژي  اين اغتشاشات نیز در اين رويه شناسايي مي راتیتأثباشد. همچنین كمیت و كیفیت مي

 شد.باكارهاي مناسب امر ضروري ميباشند، جهت ارائه راههاي اين رويه مطالعاتي مطرح ميسیستم كه به عنوان خروجي

 نياز هاي پيش رويه -6-5-2-3

تواند به صورت موازي بوا ايون   نیازي ندارد و ميبار و مطالعات هارمونیکي شبکه رويه پیشاين رويه نیز همانند رويه پخش

 هاي بعدي مورد استفاده قرار گیرد.هاي رويههاي اين دو رويه در ادامه به عنوان وروديرويه اجرا شود و خروجي

 روندنماي رويه -6-5-2-4

ها و ( نشان داده شده است. اين شکل ارتباط بین ورودي2-6ماي رويه مطالعات تغییرات و عدم تعادل ولتاژ در شکل )روندن

 دهد.هاي اين رويه را نشان ميخروجي
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 ولتاژ تعادل عدم و راتييتغ مطالعات هيرو يروندنما (: 2-6) شكل

 تحليل جاروب فركانسي در شبكه  -6-5-3

باشود. بوه علوت وجوود عناصور      هاي پیرامون هارمونیک در سیستم قدرت، احتمال وقوع رزونانس در آن مينييکي از نگرا

يابود. در صوورت وقووع رزونوانس در     در نقاط مختلف آن افزايش موي  رزونانسسلفي و خازني در سیستم قدرت، امکان وقوع 

 يابود ي شديد در سیستم افزايش ميولتاژهاوقوع اضافه  هاي هارمونیکي به شبکه در آن نقطه، احتمالسیستم و تزريق جريان

[69.] 

و در  رزونوانس آورد كه نقاطي كه احتمال وقوع رويه تحلیل جاروب فركانسي در حوزه كیفیت توان اين امکان را فراهم مي

هواي مختلوف    توسط شیننتیجه اضافه ولتاژ در آن وجود دارد، به راحتي شناسايي شود. در اين رويه امپدانس معادل ديده شده 

هايي كه در آن احتمال وقوع رزونانس در شین مربوطوه  با اين روند فركانس شود.شبکه در رنج وسیعي از فركانس محاسبه مي

 آيد.وجود داد به دست مي

 هاي رويه ورودي -6-5-3-1

هواي  در فركانس (ابليسازي تابع رفتار امپدانس عناصر مختلف شبکه )ژنراتور، ترانس، خطوط هوايي و كدر اين رويه مدل

 تووان از باشد. بنابراين در اين رويه ميسزايي برخوردار ميهاي رزونانس در شبکه از اهمیت بهمختلف جهت شناسايي فركانس

هاي اصلي حووزه  توان به عنوان ورودياطالعات مربوط به رفتار امپدانسي عناصر مختلف در بازه فركانسي مورد مطالعه را مي

 نام برد.

 هاي رويه وجيخر -6-5-3-2

دهنده اندازه و فاز امپدانس ديوده شوده بوه ازاي    هاي رويه تحلیل جاروب فركانسي جداول يا نمودارهايي كه نشانخروجي

هاي اندازه و فاز امپدانس ديده شده در يک هايي از نمودارباشند، ارائه داد. نمونههاي مختلف در نقطه مورد مطالعه ميفركانس

 ( نشان داده شده است.4-6) ( و3-6هاي )قدرت در شکلنقطه از يک سیستم 
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 هارمونيک مرتبه حسب بر ام دانس اندازه نمودار (: 3-6) شكل

 

 هارمونيک مرتبه حسب بر ام دانس فاز نمودار (: 4-6) شكل
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شود. بنابراين در ماكزيمم مي 20( دامنه امپدانس ديده شده از نقطه مورد نظر به ازاي هارمونیک مرتبه 3-6مطابق شکل )

 باشد.ولتاژ در اين نقطه محتمل مي به اين نقطه تزريق شود وقوع اضافه 20جريان هارمونیکي از مرتبه  صورتي كه

 نياز هاي پيش رويه -6-5-3-3

بوه ازاي بوازه    هاي مختلف شبکههمانطور كه بیان شد در اين رويه پاسخ فركانسي اندازه و فاز امپدانس ديده شده در شین

وقوع رزونانس و اضافه  هايي كه در آن احتمالي هارمونیکآيد و با اين رود مرتبهمي هاي شبکه به دستوسیعي از هارمونیک

توان به عنوان رويه ( را مي2-2-5-6شود. رويه تحلیل و پخش بار هارمونیکي در شبکه )بخش ولتاژ وجود دارد، شناسايي مي

هاي محتمل و موجود در شبکه در رويه تحلیل و پخوش  کتر، مرتبه و دامنه هارمونینیاز رويه حاضر نام برد. به طور دقیقپیش

ها مورد بررسوي قورار   شود و در رويه حاضر احتمال وقوع رزونانس و اضافه ولتاژ در اين هارمونیکبار هارمونیکي شناسايي مي

 گیرد.مي

 

 روندنماي رويه -6-5-3-4

( 5-6باشد در شکل )هاي اين رويه ميها و خروجيي رويه تحلیل جاروب فركانسي كه نشان دهنده ارتباط وروديروندنما

 نشان داده شده است.

   �    �                    
*      �                       
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 روندنماي رويه تحليل جاروب فركانسي (: 5-6) شكل

 طراحي فيلترهاي هارمونيكي  -6-5-4
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، الزم است تا جهت (2-5-6و  1-5-6هاي رويه)بعد از شناسايي منابع هارمونیکي و نقاط مستعد رزونانس در سیستم 

 افزاري مربوط به حوزه كیفیت توانتوان در سیستم و جلوگیري از رزونانس اقداماتي انجام پذيرد. در اين رويه نرم بهبود كیفیت

توان مسائل هارمونیکي و رزونانس در سیستم را مرتفع ساخت. فیلترهاي هارمونیکي به طور با طراحي فیلترهاي مختلف مي

توان از گیرند. با طراحي مناسب اين فیلترهاي هارمونیکي ميتفاده قرار ميي هارمونیکي مورد اسها مؤلفهحذف  گسترده جهت

-هاي هارمونیکي به شبکه جلوگیري به عمل آورد. همچنین فیلترهاي طراحي شده قادر خواهند بود در فركانستزريق جريان

 [.70بیاورند ]به عمل  هاي محتمل در سیستم جلوگیريهاي رزونانس با ايجاد مسیرهاي امپدانس كوچک از رزونانس

طور دهد. همان( يک نمونه از عملکرد رويه حاضر در رابطه با يک سیگنال معوج و با كیفیت پايین را نشان مي6-6شکل )

باشد. با عملکرد فیلتري هاي ولتاژي ميكه از اين شکل مشخص است شکل موج اولیه داراي مقادير هارمونیکي و جهش

 یگنال مورد نظر حذف شده است.مناسب اين اعوجاجات در س

 

 معوج گناليس يرو بر لتريف يطراح هيرو عملكرد از يانمونه (: 6-6) شكل

 هاي رويه ورودي -6-5-4-2

تر مطالعات و باشد. به طور دقیقهاي قبلي ميهاي اين رويه از حوزه كیفیت توان در واقع اطالعات خروجي از رويهورودي

نیکي، مسائل ولتاژي و مطالعات جاروب فركانسي اطالعواتي در رابطوه بوا    هاي پخش بار هارموهاي انجام شده در رويهبررسي
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دهند. در اين رويه با توجوه  را ارائه مي (ي هارمونیکي، رزونانسي و اغتشاشات ولتاژيها )مؤلفهوضعیت كیفیت توان در سیستم 

فلیترهاي مختلف هوارمونیکي و  هايي در جهت طراحي به اين اطالعات در جهت بهبود وضعیت كیفیت توان در شبکه، تحلیل

 رسد.رزونانسي به انجام مي

 هاي رويه خروجي -6-5-4-3

باشد. ايون فیلترهوا   به انواع فیلترهاي پیشنهادي جهت بهبود مسائل كیفیت توان مي مربوطههاي اين رويه مقادير خروجي

هاي الکتريکوي نظیور سولف و خوازن و     مانگذر باشند كه مبتني بر الفیلترهاي تک فركانسي، باال گذر و میانتوانند از انواعمي

 اند.مقاومت طراحي شده

 نياز هاي پيش رويه -6-5-4-4

نیازهواي رويوه حاضور    ( به عنوان پیش3-5-6( تا )1-5-6هاي بندهاي )هاي قبلي اشاره شد رويهطور كه در بخشهمان

-برده مورد ارزيابي قرار موي هاي نامهدر سیستم در روي رزونانسو  ها کیهارمونباشند. به طور كلي مسائل مربوط به مطرح مي

 گیرد.ها در رويه حاضر جهت طراحي فیلترهاي هارمونیکي مختلف مورد ارزيابي قرار مينتايج حاصل از اين رويه گیرد.

 روندنماي رويه -6-5-4-5

هوا و  دهنوده ارتبواط بوین ورودي   نشان داده شده است. ايون رونودنما نشوان    (7-6روندنماي مربوط به اين رويه در شکل )

هواي  باشد. مطابق اين شکل مطالعات انجام شده در رويههاي قبل مورد بررسي قرار گرفت، ميهاي رويه كه در بخشخروجي

مطالعات هارمونیکي، رزونانس و مسائل ولتاژي در سیستم منجر به طراحي و ارائه فیلترهاي متنوع و مناسبي جهت مواجهه بوا  

 شود.سیستم مي اين مسائل مربوط به كیفیت توان در
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 يكيهارمون يلترهايف يطراح هيرو يروندنما (: 7-6) شكل

هاي بهبود كیفیت تووان جهوت نصوب در نقواط مشوخص شوده از       توان به نوعي طراحي سیستمدر واقع رويه حاضر را مي

( انجوام  3-5-6( توا ) 1-5-6اي بنودهاي ) هيابي اين نقاط بر مبناي مطالعات انجام شده در رويهباشد. مکانسیستم قدرت مي

كارهاي مناسب جهوت  شود. در نهايت در رويه حاضر راهشود و طي اين فرآيند نقاط داراي مسائل كیفیت توان شناسايي ميمي

 شود.سازي در سیستم قدرت مورد مطالعه ارائه ميپیاده

 روندنماي حوزه  -6-6

( نشوان  8-6باشد در شکل )هاي اين حوزه ميدهنده ارتباط بین رويهافزاري حوزه حفاظت كه نشانروندنماي مطالعات نرم

داده شده است. مطابق اين روندنما در شروع فرآيند اين حوزه الزم است سیستم قدرت مورد مطالعوه بوا اسوتفاده از اطالعوات     

بار هاي مربوط به پخشرويه رحلهمدقیق و جامع از عناصر سیستم و منابع ايجاد مسائل كیفیت توان، مدلسازي شود. بعد از اين 

-ها، رويه جاروب فركانسي انجام موي باشند. بعد از انجام اين رويههارمونیکي و مطالعات ولتاژي به طور موازي قابل تحقق مي

هاي انجام شده، رويه طراحي فیلترهواي هوارمونیکي جهوت    شود. در نهايت در مرحله آخر با استفاده از اطالعات خروجي رويه

چنانچه روند مطالعات انجام شده منجر به پاسخ مورد انتظار نشود،  شود.هاي بهبود كیفیت توان در سیستم انجام ميحلائه راهار

 شوند.هاي مطالعاتي مورد بازبیني قرار گرفته و تکرار ميرويه
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 توان تيفيك حوزه يروندنما (: 8-6) شكل
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 ي حوزه آينده  -6-7

هاي قدرت مورد افزاري حوزه كیفیت توان در سیستمهاي مطالعات نرمحظه گرديد، در اين فصل رويهطور كه مالهمان

افزاري اين ( گرديد. در رابطه با مطالعات نرم8-6بررسي قرار گرفت كه در نهايت منجر به روندنماي اين حوزه مطابق شکل )

 شود:حوزه چند نکته تکمیلي به صورت موارد ذيل ارائه مي

 هايي از سیستم افزاري اين حوزه در بخشهاي مطالعاتي بررسي شده در اين حوزه جهت انجام مطالعات نرمويهر

روند. به عنوان نمونه وجود بارهاي مصرفي قدرت كه مباحث كیفیت توان براي آن مطرح شده است به كار مي

ش از سیستم قدرت مورد مطالعه غیرخطي در سیستم قدرت ضرورت انجام مطالعات اين حوزه را براي آن بخ

كیفیت توان براي كل سیستم قدرت مورد بررسي قرار گیرد الزم  مسئلهكند. چنانچه الزم باشد كه ايجاب مي

هاي الکتريکي نقاط مختلف شبکه، تعريف هاي بررسي كیفیت توان به عنوان تابعي از مقادير كمیتاست شاخص

توان به صورت كیفي و كمي یت كیفیت توان در كل سیستم قدرت را ميها وضعگردند. با استفاده از اين شاخص

اي و شركت هاي برق منطقهتواند مورد كاربرد شركتافزارهاي مرتبط با اين موضوع ميمورد بررسي قرار داد. نرم

اده از بستر سازي اين مبحث در سیستم قدرت واقعي نیازمند استف قرار گیرد. البته الزم به ذكر است پیاده توانیر

 باشد.هاي الکتريکي در نقاط مختلف شبکه ميگیري كمیتمخابراتي مناسب جهت اندازه

  با توجه به گسترش روزافزون استفاده از منابع تولیدات پراكنده و تجديدپذير در سیستم قدرت الزم است مسائل

افزارهاي اين حوزه مورد توجه قرار رم[ در تدوين ن71كیفیت توان اين منابع مطابق استانداردهاي مربوطه نظیر ]

گیرد. به عنوان نمونه منابع تولید پراكنده مبتني بر ادوات الکترونیک قدرت با با توجه به ماهیت عملکردشان سبب 

هاي كیفیت توان اين شوند. لذا الزم است محدوديتايجاد مسائل هارمونیکي و فلیکر در سیستم قدرت مي

 اندارهاي مربوطه در نظر گرفته شود.تجهیزات با توجه به است

   ،همچنین در شبکه هوشمند، با حضور منابع انرژي پراكنده با خروجي مطمئن و نامطمئن با درصد نفوذ زياد

 افزاري بسیار مناسبي مورد نیاز است. الگوريتم و قدرت نرم
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  ا بازار برق نیز بايستي در ي در صنعت برق، مسائل اقتصادي مرتبط بساز يخصوصبا توجه به تجديد ساختار و

هاي كیفیت توان با در نظر گرفتن رو الزم است شاخصبررسي مسائل كیفیت توان در نظر گرفته شود. از اين

 افزاري بیشتر شود. ؛ بطوريکه دقت محاسبات نرممسائل بازار برق نیز مورد توجه قرارگیرند
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 فصل هفتم 7

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 پايايي
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 مقدمه

انود. ايون    ي بسویار پیچیوده  وسوتگ یپ همهاي قدرت الکتريکي به دلیل ابعاد بزرگ فیزيکي، گسترش جغرافیايي و به  سیستم

بور توأمین يوک منبوع      دیو تأكهاي قدرت نخسوتین   اند. در سیستم توجهي داشته هاي قابل هاي اخیر پیشرفت ها در سال سیستم

هاي اضافي و ذخیره در تولید و تجهیوزات شوبکه    ها است. ظرفیت كننده اقتصادي انرژي الکتريکي براي مصرف و نانیاطم قابل

را تأمین كند. تأمین كفايت نیز بايد  قبول قابلشوند تا در صورت بروز خطا، تأمین انرژي پیوسته و به حدي كافي  بیني مي پیش

  .[72]اشد باقتصادي  حد ممکنها بوده و تا  متناسب با نیاز

مناسب را بر عهده دارند. قابلیت اطمینان،  تیفیباكگان كنند مصرف ازیموردنهاي برق، وظیفه تأمین انرژي الکتريکي  شركت

ممکون   مثال عنوان بهبرداري از سیستم اعمال گردد.  منظور بهره شامل مراحلي است كه در زمان وقفه اجزايي از سیستم بايد به

اگر حوین در مودار    كه يتدرصورباشد.  شده خارجهاي اتوماتیک از مدار  و توسط رله دهيد بیآساست خط انتقالي به علت طوفان 

حاصول را   بوار  اضوافه توانند  ها و توزيع بار توجه كافي به مقدار توان انتقالي از خطوط شده باشد ساير خطوط مي قرار دادن واحد

و انجوام اعموال    مودها  آ شیپو هوا و بررسوي    تحمل كرده و در محدوده مجاز كاري باقي بماند. حوزه پايايي با نظارت بر سیستم

 نمايد. قابلیت اطمینان سیستم را تضمین مياصالحي 

 مرزبندي حوزه  -7-1

و پخش بیني بار  پیش ،پايگاه داده هاي حوزه قابلیت اطمینان از دو رويه كلي تشکیل شده است. الزم به ذكر است كه رويه

رشویو كواملي از   هاي اصلي حوزه بدان اشواره نشوده اسوت. پايگواه داده آ     جزء مفروضات فرض شده و در لیست رويهبار بهینه 

بیني بار نیز با هدف توأمین كفايوت و امنیوت سیسوتم در حووزه       دهد رويه پیش مجموعه اتفاقات و حوادث شبکه را تشکیل مي

گیري از اطالعات ثبت شوده   ي تحلیل حوادث اولین رويه اصلي اين حوزه است كه با بهره رود. رويه قابلیت اطمینان به كار مي

)تولیود و   HLII، )تولیود(  HLIهاي قابلیت اطمینان عناصر و تجهیزات شبکه در سه سوط    سبه شاخصدر پايگاه داده، به محا

هاي نوشوتاري، تصوويري جهوت بررسوي وضوعیت       پردازد. همچنین انواع گزارش مي)تولید و انتقال و توزيع(  HLIIIو انتقال( 

پايايي، محاسبات قابلیت اطمینان نام دارد. در اين رويه بوا  ي حوزه  باشد. ديگر رويه پیشین قابلیت اطمینان شبکه قابل ارائه مي

هواي قابلیوت    هاي قابلیت اطمینوان نقواط بوار و شواخص     استفاده از نتايج حاصل از تحلیل و نیز اطالعات پايگاه داده، شاخص
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ینان نیوز در  هاي قابلیت اطم شود. همچنین آنالیز حساسیت شاخص اطمینان كل شبکه تعیین و نقاط ضعف شبکه مشخص مي

 .[72] شود اين رويه انجام مي

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -7-2

اند از: تأمین كفايت و امنیت سیستم. كفايوت بوه مفهووم     كه عبارت شود يملیت اطمینان دو وظیفه مهم تعريف در حوزه قاب

تأمین قابلیت اطمینان سیستم در حالت استاتیک و امنیت به مفهوم تأمین قابلیت اطمینان سیستم در حالت دينامیکي است. اين 

مدت، توأمین   . هدف از مطالعات قابلیت اطمینان در بلند]73[ حوزه پايايي داردمفاهیم ارتباط نزديکي با بازه زماني مطالعات در 

گیرد كه هدف از اين مطالعوات توأمین    باشد. حوزه پايايي در بازه زماني كوتاه مدت نیز مورد مطالعه قرار مي كفايت سیستم مي

هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات شبکه است كه  باشد. از ديگر اهداف مطالعات قابلیت اطمینان تعیین اولويت امنیت سیستم مي

 .]73[ گیرد در بازه زماني میان مدت مورد مطالعه قرار مي

ها به  گیرد كه هدف از آن بنابراين حوزه پايايي در سه دوره زماني كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد مطالعه قرار مي

 باشد. اري و تأمین كفايت ميهاي تعمیر و نگهد ترتیب تأمین امنیت، تعیین اولويت

 هاي حوزه ورودي  -7-3

 توان شامل موارد زير دانست: هاي حوزه قابلیت اطمینان را مي ورودي

 اطالعات كمي شبکه 

 اطالعات حوادث و اتفاقات شبکه 

 خطي شبکه انتقال دياگرام تک 

 هاي شبکه خطي پست دياگرام تک 

 هاي تولیدي شبکه خطي واحد دياگرام تک 

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم پياده طراحي،"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
210 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

 ههاي حوز خروجي  -7-4

 توان شامل موارد زير دانست: هاي حوزه قابلیت اطمینان را مي خروجي

 .ثبت اطالعات عمومي واحد تولیدي، خط انتقال و يا پستي كه خطا در آن رخ داده است 

 ثبت علت، نوع و اطالعات زمان خروج 

 هاي شبکه هاي قابلیت اطمینان المان تعیین شاخص 

 ار و سیستمهاي قابلیت اطمینان نقاط ب تعیین شاخص 

 هاي قابلیت اطمینان كل شبکه تعیین شاخص 

 هاي گرافیکي از اتفاقات شبکه ارائه گزارش 

 هاي خروجي شبکه هاي گره تعیین شاخص 

 حوزه يافزار نرمهاي  رويه  -7-5

 محاسبات قابلیت اطمینان و تحلیل حوادث است.افزاري  رويه نرم 2حوزه قابلیت اطمینان شامل 

 محاسبات قابليت اطمينان   -1-1-1

بینوي   باشد. هدف از انجام مطالعات پیش بیني كیفیت عملکرد سیستم در آينده مي ي پیشامحاسبات قابلیت اطمینان به معن

دهي به  هاي توسعه شبکه و تعیین نقاط ضعف شبکه موجود در جهت تداوم سرويس سازي طرح قابلیت اطمینان، اصالح و بهینه

هواي قابلیوت اطمینوان آن دسوته از      ت قابلیت اطمینان ابتودا الزم اسوت شواخص   باشد. براي انجام رويه محاسبا مشتركین مي

ثبت شده است تصحی  و يا تکمیل گردد. و بعد بوا انجوام    ها آنتجهیزات كه تعداد كمي خطا در بازه زماني مورد مطالعه براي 

 آيد.  هاي قابلیت اطمینان شبکه بدست مي بیني قابلیت اطمینان، شاخص محاسبات پیش

 هاي رويه  روديو -7-5-1-1

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي اين رويه مي ازجمله ورودي

 خطي شبکه انتقال؛ دياگرام تک 
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گردد، لوذا   هاي توسعه شبکه در مقاطع مختلف زماني دستخوش تغییرات مي از آنجا كه اين دياگرام با اجراي طرح

بکه به همراه اطالعات مربوط به توسعه شبکه خطي ش محاسبات قابلیت اطمینان آخرين دياگرام تک انجامجهت 

 باشد.  هاي مختلف بازه زماني مطالعات مورد نیاز مي در سال

 هاي شبکه؛ خطي پست دياگرام تک 

 هاي تولیدي شبکه؛ خطي واحد دياگرام تک 

 ؛ مانند نرخ خروج و زمان تعمیر هاي شبکه قابلیت اطمینان المان اطالعات 

  هاي حفاظتي كلیدها؛مانند زوناطالعات سیستم حفاظت شبکه 

جهت محاسبات قابلیت اطمینان شبکه بکوار   اند آمدهها كه از مطالعات ارزيابي قابلیت اطمینان بدست  اين شاخص

 رود. مي

 هاي رويه  خروجي -7-5-1-2

 اند از: هاي رويه محاسبات قابلیت اطمینان شبکه عبارت خروجي

 هاي خروجي شبکه؛ هاي گره تعیین شاخص 

هاي خروجي يکوي از نتوايج رويوه محاسوبات قابلیوت اطمینوان        هاي قابلیت اطمینان گره ت شاخصبانک اطالعا

هاي خروجي شوبکه، میوزان در    كلیه شین 1باشد. اين بانک اطالعاتي شامل شاخص میزان انرژي توزيع نشده مي

باشود. بوا    ت، موي دهنده مدت و تعداد خاموشي در سال در هر شین اس و نرخ وقوع خطا كه نشان 2دسترس نبودن

هايي  توان بیشترين میزان انرژي قطع شده، تعداد و مدت زمان قطعي و در نتیجه گره ها مي استفاده از اين شاخص

هاي اصوالحي در جهوت افوزايش قابلیوت      اند، مشخص كرد و با ارائه راهکار ترين قابلیت اطمینان را داشته كه كم

 اطمینان اقدام نمود.

 ت اطمینان كل شبکه؛هاي قابلی تعیین شاخص 

                                                 

1
 . LOE 

2
 . Unavailability 
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شامل  اطالعاتي بانک باشد. اين هاي قابلیت اطمینان كل شبکه مي از ديگر نتايج اين رويه بانک اطالعات شاخص

 متوسوط  شوبکه،  كول  در سال در طول نشده نیتأم انرژي مجموع دهنده نشان ترتیب به باشد كه هايي مي شاخص

 خروجي، گرههاي از يک هر براي ها  تعداد قطعي متوسط، خروجي گرههاي از يک هر در سالیانه نشده نیتأم انرژي

 میوزان  متوسوط  و سوال  طوول  در گرههاي خروجي از يک هر براي سیستم يده سيسرو قطع زمان مدت متوسط

 نظور  از شوبکه  كلي وضعیت توان مي ها اين شاخص كمک به .باشند مي مشتركین كلیه توسط سیستم به دسترسي

 تغییورات  ايجواد  توأثیر  و كورد  برآورد كل شبکه در را نشده توزيع انرژي متوسط يا و نشده توزيع انرژي كل میزان

 اين بنابراين، داد. قرار ارزيابي مورد ها اين انديس تغییرات میزان با را شبکه از برداري بهره يا و طراحي در اصالحي

 و بوده شبکه از برداري بهره مختلف هاي يا رويه و شبکه مختلف هاي طرح مقايسه جهت شاخص بهترين ها انديس

 .نمود تعیین را آن از برداري بهره يا و ي شبکه توسعه و طراحي در اصالحات ترين مناسب توان مي ها آن كمک به

 نياز هاي پيش رويه -7-5-1-3

 است.و پخش بار بهینه شامل تحلیل حوادث نیاز محاسبات قابلیت اطمینان  هاي پیش رويه

 ي رويهروندنما -7-5-1-4

 آورده شده است. (1-7شکل )رويه محاسبات قابلیت اطمینان در ي روندنما

نانيمطا تيلباق تابساحم هيور

لاقتنا هکبش يطخ کت مارگايد

هکبش ياه تسپ يطخ کت مارگايد

يدیلوت ياهدحاو يطخ کت مارگايد

هکبش ياه ناملا نانیمطا تیلباق ياه صخاش

يجورخ ياه هرگ ياه صخاش

هکبش لك نانیمطا تیلباق ياه صخاش

 ثداوح لیلحت هيور

 نانياطم تيقابل محاسبات هيرو يروندنما (: 1-7) شكل

 تحليل حواد   -7-5-2

. در رويه تحلیل حوادث هودف بدسوت   پردازد گیري و تعیین كیفیت عملکرد سیستم موجود در گذشته مي اين رويه به اندازه

توان نقاط ضعف هريک را بدست آورد و سپس  تم و تجهیزات در گذشته بوده كه با بررسي اين عملکرد ميآوردن عملکرد سیس
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ها و حوادث شبکه اقدام نمود. همچنین با استفاده از مطالعات رويه  برداري از شبکه، كاهش خاموشي نسبت به اصالح نحوه بهره

اري تجهیزات را در چگونگي عملکرد شبکه بررسي كورد. در مطالعوه   توان تأثیر بهبود عملیات تعمیر و نگهد تحلیل حوادث مي

هاي الزم  ها داده باشد. اين پارامتر هاي قابلیت اطمینان عناصر شبکه مي هدف محاسبه پارامتر نيتر مهمارزيابي قابلیت اطمینان، 

 باشند.  ي محاسبات قابلیت اطمینان مي براي رويه

 هاي رويه  ورودي -7-5-2-1

شود و جهت ارزيوابي سیسوتم موورد اسوتفاده قورار       استخراج مي  يه تحلیل حوادث از طريق پايگاه دادهاطالعات ورودي رو

 رود عبارت است از: . بخشي از آنچه كه به عنوان ورودي رويه تحلیل حوادث به كار ميددگر يم

 اطالعات كمي شبکه؛ 

 هاي توزيوع و فووق توزيوع و ...     هاي تولیدي، خطوط انتقال، پست اين اطالعات شامل مشخصات عمومي واحد

باشد. براي مثال براي خطوط انتقال اين اطالعات شامل نام خط، كد خط، منطقه مربوطه، ولتاژ خط، طوول   مي

 باشد. )سال مربوط به تغییر در مشخصات خط( مي اندازي و برچیدن خط خط، سال راه

  اطالعات حوادث و اتفاقات شبکه؛ 

 اي  هاي ناشي از وقوع حوادث و يا انجام تعمیرات دوره هاي رخ داده اعم از خروج اين اطالعات شامل كلیه خروج

 باشد.  در بازه زماني مطالعات مي

 هاي رويه  خروجي -7-5-2-2

گوردد. آنچوه كوه بوه      هاي قابلیت اطمینان سیستم محاسبه مي در رويه تحلیل حوادث با تکیه بر محاسبات آماري، شاخص

 دد در ذيل آورده شده است:گر عنوان خروجي اين رويه تلقي مي

 هاي شبکه؛  هاي قابلیت اطمینان المان تعیین شاخص 

هواي   شوند. براي هركدام از اين عناصر ممکن است مود  كننده و غیرقطع كننده تقسیم مي عناصر به دو دسته قطع

هاي  ين حالتها بررسي شود. ا هاي خروج عناصر به ازاي هريک از اين مد مختلف خطا رخ دهد و الزم است حالت

هاي نرخ و مدت زمان خروج اجباري دائمي، نرخ خروج اجباري گذرا،  كننده با پارامتر عملکرد براي عناصر غیر قطع

كننده نیز  گردند. براي بررسي حاالت خروج عناصر قطع مدت زمان كلید زني، و مدت زمان خروج اجباري مدل مي
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رامترهايي نظیر نرخ وقوع حوادث دربرگیرنده اتصوال كوتواه، نورخ    برحسب نوع حالت مورد مطالعه نیاز به تعیین پا

وقوع خطا در زمان باز يا بسته بودن تجهیز، مدت زمان بازگشت به سرويس، نرخ خروج اجبواري گوذرا، متوسوط    

 .[72] متوسط مدت زمان خروج اختیاري استزني، نرخ خروج اختیاري و  مدت زمان كلید

 هاي قابلیت اطمینان نقاط بار و سیستم؛ تعیین شاخص 

هاي متنوعي براي نشان  د، طبق استاندارد شاخصگردن براي مطالعه حوادثي كه منجر به خاموشي در نقاط بار مي

ها هريک مشخصه خاصي از رفتار خاموشي را براي نقاط بوار   دادن وضعیت قابل اطمینان وجود دارد. اين شاخص

SAIFIتوان به متوسط فركانس قطوع سیسوتم بوه ازاي واحود تووان تغذيوه )       مي ها آندهند. ازجمله  نشان مي
1 ،)

ASIDIبه ازاي واحد توان تغذيه شونده )متوسط زمان قطعي سیستم 
(، متوسط مودت زموان خاموشوي بوه ازاي     2

CAIDIاند ) مشتركیني كه دچار خاموشي شده
LOE(، مجموع انرژي تأمین نشده در سیستم )3

(، متوسط انورژي  4

EENSتأمین نشده )
ASAIپذيري سرويس ) و متوسط دسترس (5

 ( اشاره كرد.6

 ن كل شبکه؛هاي قابلیت اطمینا تعیین شاخص 

هاي كلیدي در مطالعات قابلیت اطمینان كل شبکه شامل متوسط فركانس قطعي بار، متوسط مدت زمان  شاخص

 باشد. قطعي بار، متوسط مقدار قطعي بار مي

 هاي گرافیکي از اتفاقات شبکه؛ ارائه گزارش 

هاي شبکه تحت وقوع  خروج هاي شبکه هستند كه از گزارشات گرافیکي، گزارشات مربوط به آمار حوادث و خروج

 شوند. شوند، نمايش داده مي حوادث و همچنین وقوع حوادثي كه منجر به خاموشي در شبکه مي

 نياز هاي پيش رويه -7-5-2-3

                                                 

1
 . Average System Intruption Frequency Index 

2
 . Average System Intruption Duration Index 

3
 . Customer Average Intruption Duration Index 

4
 . Loss Of Energy 

5
 . Expected Energy Not Supplied 

6
 . Average Service Availability Index 
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شود. اما همانطور كه در ابتداي فصول نیوز بودان اشواره كورديم،       اين رويه قبل از رويه محاسبات قابلیت اطمینان انجام مي

ها به عنوان يک  هاي ثابت اين حوزه فرض شدند كه چون در اكثر حوزه نیاز بیني بار به عنوان پیش پیشهاي پايگاه داده و  رويه

 ايم.  روند از تکرار آن پرهیز كرده رويه اساسي بشمار مي

 ي رويهروندنما -7-5-2-4

 آورده شده است.( 2-7شکل )ي رويه ارزيابي قابلیت اطمینان در روندنما

 داوح ليلحت هيور

 ياهدحاو يمومع تاصخشم لماش هکبش يمك تاعالطا
....و عيزوت ياه تسپ ،لاقتنا طوطخ ،يدیلوت

هکبش تاقافتا و ثداوح تاعالطا

هکبش ياه ناملا نانیمطا تیلباق ياه صخاش

متسیس و راب طاقن نانیمطا تیلباق ياه صخاش

هکبش لك نانیمطا تیلباق ياه صخاش

هکبش تاقافتا زا يکیفارگ ياه شرازگ

 

 حواد  ليتحل هيرو يوندنمار (: 2-7) شكل

 ي حوزهروندنما  -7-6

 آورده شده است.( 3-7شکل )ي اجراي مطالعات حوزه پايايي در روندنما
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 ي اجراي مطالعات حوزه پاياييروندنما (: 3-7) شكل

 ي حوزه آينده  -7-7

ت. هاي قدرت شده اس هاي تجديد ساختار موجب بروز تغییراتي در برخي مسائل مرتبط با قابلیت اطمینان در سیستم سیاست

هاي قودرت تحوت    هاي قابلیت اطمینان سیستم هاي نیروگاهي شاخص بازار و نرخ خروج اجباري واحدنامشخص به دلیل رفتار 

هواي آن   هاي قدرت تجديد ساختار شده وابستگي زيادي به نوع بازار و مشخصه گیرند. قابلیت اطمینان در سیستم تأثیر قرار مي

ازجملوه   LOLE1هاي قابلیت اطمینوان نظیور    ییرات كشش قیمتي تقاضا بر روي شاخصخواهد داشت. تمركز بیشتر بازار و تغ

 بايست در مطالعات پايايي در بستر تجديد ساختار بدان توجه شود. مسائلي است كه مي

هواي الکتريکوي اسوت. طبوق نظور       هاي هوشمند افزايش قابلیت اطمینان و كیفیت تووان در سوامانه   اهداف شبکه يکي از

ساعت وقفه در تأمین توان در سال اسوت و ايون قابلیوت     8% است كه نزديک به 99.9ن قابلیت اطمینان حال حاضر كارشناسا

                                                 

1
 Loss of Load Expectation 
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هواي   هواي شوبکه   كند. يکي از ويژگي ثانیه وقفه در سال را بیان مي 32% برسد كه نزديک به 99.99999999اطمینان بايد به 

آينده متصور از  .شد خودترمیمي در مقابل حوادث و وقايع اتفاقي است. بخ هاي قدرت را بهبود مي هوشمند كه پايايي در سیستم

ي را داشته باشد. در ابيخود بازشبکه هوشمند بدين صورت است كه شبکه در صورت وقوع حادثه و خطا امکان ايزوله كردن و 

 ن شبکه را بهبود بخشد.واقع از وقوع خاموشي سراسري بدون هیچ دخالت نیروي انساني پیشگیري كند و قابلیت اطمینا

هاي قدرت را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در  هاي قدرت، قابلیت اطمینان سیستم هاي تجديد پذير نیز در شبکه نفوذ واحد

توان  هاي بادي و خورشیدي به دلیل تغییرات شدت نور و سرعت باد در ساعات مختلف شبانه روز مي تولید همزمان شامل واحد

طوور همزموان موجوب افوزايش قابلیوت       طور كلي تأمین برق از چند منبع انرژي بوه  ان باالتري را بدست آورد. بهقابلیت اطمین

هاي  هاي عملکردي با سیستم هاي بادي و فوتوولتايیک از لحاظ تکنولوژي تولید برق و پارامتر گردد. سیستم اطمینان شبکه مي

هاي قابلیت اطمینوان شوبکه    ي را بر شاخصراتیتأثاين منابع تأمین انرژي اي دارند. ماهیت نوساني  سنتي تفاوت قابل مالحظه

 گذارند. مي LOLEمانند 
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 فصل هشتم 8

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 مديريت دارايي
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 مقدمه

ند سیسوتم را دچوار مشوکل    كننده كاركرد آن هستند؛ بطوريکه اگر دچار مشکل شوو  تعیین ،هاي يک سیستم كاركرد دارايي

پوردازد. در سیسوتم قودرت نیوز      موي   هواي سیسوتم   كنند. مديريت دارايي مفهوم سنگیني است كه به مديريت كلیه دارايوي  مي

پردازند  هاي بسیاري از بخش تولید تا توزيع موجود است كه متولیان مديريت دارايي در سطوح مختلف به مديريت آن مي دارايي

 كمتر و هزينه مناسب به كار خود ادامه داده و در آينده نیز دچار خطر يا هزينه بیش از حد نشود.تا سیستم با خطر 

 مرزبندي حوزه  -8-1

 ريسکو  ها بادرنظر گرفتن هزينه، عملکرد ها در طي عمر آن ي دارايي مجموعه اقدامات مديريتي، فني و اقتصادي در اداره

گذاري براي خريد، نگهداري و  هاي سرمايه گويند. مديريت دارايي تمام جنبهرا مديريت دارايي در جهت برآوردن اهداف شركت 

هايي است كه شديدا  به تجهیوزات فیزيکوي و زيور     گیرد و هسته اصلي براي سازمان در نهايت جايگزيني و اسقاط را در بر مي

تواند به شکل مالي )اسناد مالي، سوهام و غیوره(، فیزيکوي )تجهیوزات و غیوره(،       . انواع دارايي مي[74]ساختارها وابسته هستند 

 .[75]و غیره( باشد برداري، دانش  انساني، اطالعاتي و نامحسوس )پروانه بهره

عملکورد  اهداف اولیه مديريت دارايي عملکرد بیشینه، ريسک كمینه و هزينه كمینه بووده كوه در تعريوف جديود خوود بوه       

يل شده اسوت. منوافع   تبد ها براساس بهبود عملکرد و تعديل ريسک توجیه هزينه، مديريت ريسک در حد قابل قبول، محتاطانه

 :[74]مديريت دارايي شامل موارد زير هستند 

 ؛ها تا اسقاط آن ديشركت از خر يها ييدارا تيريمد يراهبرد برا جاديا 

 ؛زاتیتجه تیوضع يابيارز يها روش ارائه 

 ؛دوره عمر نهيكردن هز نهیكم 

 ؛مدت طوالني يبرا ازیو اعتبارات مورد ن پاياييها،  ييدارا خدماتسطوح  قیدق محاسبه 

 ي؛گذار هيسرما يبرنامه بلندمدت برا جاديا 

 ي.گیري راهبرد تصمیم نديفرا يبانیپشت يو مختصر برا قیاطالعات دق نییتع 
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دارايوي  شود؛ بطوريکه صواحبان   رساني انجام مي مديريت دارايي در سه سط  صاحبان دارايي، مدير دارايي و بخش خدمات

كنود.   موي   ها را تعريوف  ها را تعیین كرده و متناسب با آن فعالیت كنند. مدير خط مش ها را تأمین مي گذاري كرده و هزينه هدف

ها را به مدير ارائه كرده و در ادامه هم با ارائه گزارش مودير   هاي مذكور را انجام داده و گزارش رساني هم فعالیت تبخش خدما

هاي مديريت دارايي معماري اطالعات مرتبط است كه جريان  . يکي از زيرساخت[74]شود  به صاحبان دارايي چرخه تکمیل مي

ها در جريان باشد. هسته اصولي مسوئله موديريت     اطالعات بین سه بخش اصليِ آن به چه شکل باشد و چه اطالعاتي بین آن

زنجیوره  ( 1-8شوکل ) . فصل خواهد بودهاي سیستم است كه مدنظر اين  ي مديريت كردن داراييدارايي در بخش دوم آن، يعن

 دهد. مديريت دارايي را، در سطوحِ صاحبان، مديران و بخش خدمات رساني دارايي، نشان مي

 

  ييدارا تيريمد رهيزنج (: 1-8) شكل

 :[76]شود مديريت دارايي شامل سه مرحله اجرايي مي

 گردند. آوري و تعیین مي الف( تحلیل آغازين؛ در اين قسمت اطالعات ورودي تجهیزات و فرآيندها جمع

 كند. هاي اجرايي را تعیین مي با توجه به اطالعات ورودي و راهبردهاي مدنظر، گزينهب( تحلیل اساسي؛ در اين تحلیل 

 شوند. هاي آينده ثبت مي آوري و براي تحلیل هاي مدنظر، اطالعات سیستم جمع پ( تحلیل پاياني؛ پس از اجراي گزينه

 آمده است.( 2-8شکل )شماي كلي مديريت دارايي در 
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 شماي كلي مديريت دارايي (: 2-8) شكل

 ي زماني مطالعات حوزه زهبا  -8-2

 :[77]باشد مديريت دارايي بر اساس بازه زماني اجرا، قابل تقسیم به سه بخش زير مي

  ؛مدت كوتاهمديريت دارايي 

 مدت؛مديريت دارايي میان 

 ايي بلندمدت.مديريت دار 

  ، نشوانه مودت  كوتواه ي كه راهبردهاي اتخاذ شده در موديريت دارايوي   به طورباشند. مرتبط مي به هم كامال اين سه بخش 

؛ كننود مودت تولیود موي   مدت و بلنود هاي اتخاذ شده در مديريت دارايي میانمفیدي را براي بهبود و ارتقاء سط  استراتژي

هواي زمواني تحلیول شوود توا امکوان رسویدن بوه         ارايي به طور همه جانبه در تمامي بازهالزم است كه مديريت دبنابراين 

 هاي زماني مختلف بیشتر شود.ي بهینه مديريت دارايي در بازهها راهبرد

-برداري و كنترل شبکه موي شود مربوط به بهرهبرداري نیز ياد ميمدت كه از آن بعنوان مديريت بهره مديريت دارايي كوتاه

بورداري و كنتورل شوبکه بوراي حصوول اطمینوان از امنیوت تغذيوه         ي توزيع بهرهها شركتوظیفه  نيتر مهم. در واقع باشد
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آني و بازيابي خطاي رخ داده در تغذيه مشتركین از  به صورت، پیگیري وضعیت تجهیزات 1باشد. مانیتور شبکهمشتركین مي

برداري مورد بررسي دقیوق   برداري در حوزه بهره موارد مربوط به بهرهباشد. با توجه اينکه وظايف در اين مورد مي نيتر مهم

 گیرد؛ اين مورد مدنظر گزارش نیست. قرار مي

شود به تعمیورات و نگهوداري از تجهیوزات مربووط     مدت كه از آن بعنوان مديريت تعمیرات نیز ياد ميمديريت دارايي میان

( مدت كوتاهبرداري )مديريت دارايي ه قرار گیرد آن است كه مديريت بهرهبايست مورد توجاي كه در اينجا ميشود. نکتهمي

مدت( داشوته باشود و بوه منظوور رسویدن بوه يوک        بسزايي در مديريت تعمیرات شبکه )مديريت دارايي میان تأثیرتواند مي

ي بهینه كورد. هودف ايون    بردار بهره يها راهبردهماهنگ با  به طوربايست برنامه تعمیراتي را استراتژي تعمیراتي بهینه مي

سازي قیودي مانند: امنیت سیسوتم، محودوديت   هاي نگهداشت و برآوردهريزي افزايش پايايي سیستم، كاهش هزينهبرنامه

 سوخت و يا نشر آلودگي است.

يي بوراي  اهو  برناموه شود بوه يوافتن   هاي استراتژيک نیز ياد مي ريزي مديريت دارايي بلندمدت كه از آن تحت عنوان برنامه

هواي   شود. اين موورد در بحوث  ي آتي مربوط ميها سالبار مشتركین در  تأمینگسترش و ارتقاء سط  تجهیزات به منظور 

 گیرد و در اين بخش گزارش مورد نظر نیست. ريزي قرار مي برنامه

 هاي حوزه ورودي  -8-3

هاي متفاوتي براي مديريت دارايي در  ديسازي و اهداف مورد نظر ممکن است ورو هرچند با توجه به نحوه مدلسازي، شبیه

 ها به شکل جامعي ارائه شوند. گردد، ورودي نظر گرفته شود؛ در اين بخش سعي مي

 :[88-78]شوند  هاي حوزه مديريت دارايي در ادامه ارائه مي ورودي

 داري؛ نوع تعمیر و نگه 

 محدوديت بودجه؛ 

 اهمیت هر تجهیز؛ 

                                                 

1
Network monitoring 
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 هاي وضعیت تجهیز؛ شاخص 

  ؛زیتجههر سن و عمر 

 اطالعات مکاني تجهیز؛ 

 ؛زیتجههر  متیق 

  كار؛در حال  زیتعداد تجه 

  ي؛سال افق طراح 

 ض؛يتعو دوره  

 ر؛یتعم دوره  

  تعمیر؛ نهيهز 

 ز؛یتجه ضيتعو نهيهز 

 زينه ناشي از عدم فروش برق؛ه 

 ؛وقفهيا  فركانس هر خروج و زیهر تجه هاي  وقفهيا  خروج اطالعات 

 ز؛یدر هر سال از عمر تجه زیبرداري از تجه بهره نهيهز 

  شده بر هر تجهیز؛ آزمايش انجامجواب 

 هر تجهیز؛ مدل كارخانه سازنده 

  هر تجهیز؛شرايط محیطي 

  هر تجهیز؛خسارت ناشي از قطعي 

 ز؛یهر تجه ریتعم اي ضيراهبرد تعو نییمشخص براي تع ودحد 

 ؛احتمال از دست رفتن تجهیز در صورت عدم انجام تعمیر 

 ؛اطالعات شبکه 

 ؛مدهاي خرابي هر تجهیز 

 ؛عوامل ايجاد هر خرابي تجهیز 
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 ؛عالئم ايجاد هر خرابي 

 تجهیز عامل هر خرابي؛ 

 مالیات؛ 

 تنزيل؛ نرخ 

 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛ 

 حدوديت سوخت و منابع اولیه؛م 

 ها؛ محدوديت آالينده 

 .حد قیود امینت و پايايي 

 هاي حوزه خروجي  -8-4

سوازي و   باشد؛ هرچند با توجه به نحووه مدلسوازي، شوبیه    هاي مديريت دارايي مي بطور كلي خروجيِ مديريت دارايي، طرح

در نظر گرفته شود، در ايون بخوش سوعي     هاي حوزه هاي متفاوتي براي زيرمجموعه اهداف مورد نظر ممکن است خروجي

هاي تعمیر و  هاي حوزه مديريت دارايي، كه عمدتا  مربوط به فعالیت ها به شکل جامعي ارائه شوند. خروجي گردد، خروجي مي

 :[88-78]شوند  داري است، در ادامه ارائه مي نگه

 تجهیز؛ هر نمودن خارج دور از براي مناسب زمان 

 تجهیز؛ عمر منحني 

 مجدد؛ گذاري سرمايه راهبردهاي 

 تجهیزات؛ اهمیت 

 شده؛ي بررس زاتیتعداد كل تجه  

 زمان تعمیر تجهیز؛ 

 شوند؛ ریتعم ديكه با يزاتیو تعداد تجه ریمربوط به تعم اطالعات  

  تجهیز؛ ضيتعوزمان 
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 شوند؛  ضيتعو ديكه با يزاتیو تعداد تجه ضيمربوط به تعو اطالعات 

 زات؛یو نگهداري تجه ریالزم براي تعم نهيهز  

 زاتیتجه ضيالزم براي تعو نهيهز. 

 ي حوزهافزار نرمهاي  رويه  -8-5

ست كوه شورايط تجهیوزات را تعیوین     باشد. پايش اولین گام ا داري مي هاي مديريت دارايي شامل پايش و تعمیر و نگه رويه

 كند. داري عمل مي ي تعمیر و نگه كند و بعنوان ورودي رويه مي

 ي مطالعات دارايي شامل موارد زير است: افزاري حوزه هاي نرم رويه

 پايش تجهیزات 

 داري ريزي تعمیر و نگه برنامه 

 پايش تجهيزات   -1-1-1

آن  ضِيو تعوو  ينوسواز  ،يبوردار  در مورد بهره يریگ میتصم يا برار زیو بلندمدتِ تجه يبردار بهره طيشرا اطالعاتِ ،شيپا

گیري در مورد  شود. با پايش اطالعات الزم براي تصمیم پايش به دو صورت از نزديک و از راه دور انجام مي .[89] كند يم ایمه

 شود. تر مي تجهیز بسیار راحت

 :[90] كه عبارتند از شود انجام مي يمحور اساس پايش در دو

 كسب داده؛ 

 پردازش داده و حصول اطالعات. 

بوه اهوداف    لیمورد نظر جهت ن هاييسودمند از دارائ هايسازي داده و مرتب آوريجمع نديداده عبارت است از فرآ كسب

 :گردنديم میبه دو گروه تقس زین ستمیس شيپا قيبدست آمده از طر هاينگهداشت. داده يزريبرنامه در شده نشانخاطر
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 يبررسو  ریو شده در ادوار گذشته جهت مطالعات مختلف نظ آوريجمع يهاداده معموال ، هاداده نيرخداد: ا هايداده 

اطالعوات ممکون اسوت     نيو . اشونديرا شامل م طيشرا شيبدست آمده از پا هايداده ايهستند و  ستمیپايايي س

 باشند. ملالعموجود و نحوه عکس طيبروز رخداد، شرا ليشامل دال

 ندآييبدست م يکيزیف هايييسنجش سالمت دارا قطري از هاداده ني: اطيشرا شيپا هايداده. 

 :ردگیمي صورت روش دو به هاداده نيجهت بدست آوردن ا ستمیس شيپا نحوه

 را به  ييباال نهيهز اگرچه زیتجه وستهیپ شي. پاگردديم شيپا وستهیبصورت پ زیروش تجه ني: در اوستهیپ

يبا رخداد و رفع آن مو  يياروروي جهت برداربه بهره يشتریب يياما در مقابل توانا كنديم لیتحم ستمیس

 .دهد

 جهت  زیاز تجه ايدوره يدو رخداد، بررس نیب يزمان نیانگیروش با توجه به نرخ رخداد و م ني: در اايدوره

در صوورت بوروز    يلیتحم نهيهز نیب ايمصالحه ديروش با ني. در اردگیيآن صورت م تیاطالع از وضع

 در نظر گرفته شود. ايدوره شيپا نهيرخداد و هز

 :شونديم آوري جمع هامحور از دو روش داده طينگهداشت شرا يزريدر برنامه گريد ييسو از

 قابول   زريو برناموه  و داربربهره يرا برا ستمیصورت رفتار س نيكه در ا شود،ينصب م طيشرا شيجهت پا يزاتیتجه

 .دنماييمشاهده كامل م

 و احتموال   شوود يحدس زده م ستمینصب شده رفتار س يرگیاندازه هايبدست آمده از دستگاه هايبا توجه به داده

 است. يقابل مشاهده نسب ستمیصورت س نيكه در ا گردديبروز رخداد استخراج م

 عملکورد  صوحت  سنجش در هاي رايجاز روش ريز هايهستند و روش يکیمکان زاتیبدست آمده معموال  از تجه هايداده

 هستند: يکیمکان زاتیتجه ناي

 ز؛یتجه ايلرزش قطعه و  يرگیاندازه 

 مانند فروسرخ؛ يحرارت يرهاگیاندازه 

 روغن دستگاه؛ زانیم يرگیاندازه 

 به روش مافوق صوت؛ يرگیاندازه 
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 توسط مگا اهم سنج. يقيعا يرگیاندازه 

و بدسوت   سوتم سی از بهتر درک و هاداده ریبدست آمده جهت تفس هايداده يریو بکارگ زیداده عبارت است از آنال زشپردا

 كه عبارت است از: گردديم يها. پردازش داده شامل دو بخش اصل از آن دیآوردن اطالعات مف

 ممکون اسوت    يارتباط رساختيا و زاحتمال خطا در كاركرد سنسوره ايو  يوجود عوامل انسان لیداده: بدل يپاكساز

 جدا نمود.  یها را از اطالعات صح آن ديخطا باشند كه با داراي هااز داده ايدسته

 جهت كسب اطالعات سودمند  ازیمورد ن هايداده استخراج از پس هاداده يبخش بررس نيا يداده: هدف صل تحلیل

 است. ستمیاز س

 هاي رويه ورودي -8-5-1-1

هوا، سیسوتم كنترلوي و غیوره( و آزموايش       كننده وقايع، رلوه  العات پايش )شامل اطالعات ثبتهاي پايش شامل اط ورودي

 باشد. تجهیزات مي

 هاي رويه خروجي -8-5-1-2

هوا )ماننود شواخص     هواي وضوعیت آن   خروجي پايش، شامل نتايج حاصل از پايش، آزمايش تجهیزات و همچنین شواخص 

 باشد كه عبارتند از: سالمتي، ريسک، اهمیت و غیره( مي

 اهمیت هر تجهیز؛ 

 هاي وضعیت تجهیز؛ شاخص 

  ؛زیتجههر سن و عمر 

 اطالعات مکاني تجهیز؛ 

 كار؛در حال  زیتعداد تجه 

 ؛وقفهيا  فركانس هر خروج و زیهر تجه هاي  وقفهيا  خروج اطالعات 

 نرخهاي استهالک هر تجهیز؛ 

  شده بر هر تجهیز؛ آزمايش انجامجواب 

 هر تجهیز؛ مدل كارخانه سازنده 
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 هر تجهیز؛يط محیطي شرا 

 اطالعات شبکه. 

 نياز هاي پيش رويه -8-5-1-3

 نیاز ندارد. اين رويه پیش

 روندنماي رويه -8-5-1-4

 باشد. داري مي آمده است. رويه مذكور بعنوان ورودي رويه تعمیر و نگه( 3-8شکل )بیني در  روندنماي رويه پیش

 

  شيپا هيرو يروندنما (: 3-8) شكل

 يدار نگهتعمير و   -8-5-2

 گردد:ت پیش از وقوع رخداد و يا پس از آن باشد، نگهداشت به دو دسته زير تقسیم ميبا توجه به اينکه كه نگهداش

 ؛1نگهداشت اصالحي 

 ؛2نگهداشت پیشگیرانه 

اي از عملکردهاي اصالحي و تعمیراتي گويند كه پس از وقوع هاي نگهداشت اصالحي به دستهنگهداشت اصالحي: برنامه

ها تجهیزات با توجه به يک جدول زماني مشوخص بوه   . در اين برنامه[91]رند گیرخداد در سیستم جهت رفع عیب صورت مي

شود. اين دسوته از عملکردهوا   روند و همچنین شرايط تجهیزات نیز براي مشخص شدن بروز رخداد بررسي نمينگهداشت نمي

شود. زموان ايون نسول در دوران جنوگ     ها با عنوان تعمیرات نیز نام برده مي كه از آندهند نسل اول نگهداشت را تشکیل مي

                                                 

1
Corrective Maintenance (CM) 

2
Preventive Maintenance (PM) 
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ها مهم بوه  جهاني اول است كه صنايع به صورت وسیع مکانیزه نبود و به همین علت توقف در كار و يا خروج بعضي از ماشین

ها زياد نبود. اين داليل سبب  زمان تعمیرات آن ها نیز بسیار ساده بوده ورسید. از سوي ديگر مهندسي قطعات و ماشیننظر نمي

ريزي نگهداشت مورد توجه قرار نگیرد و نگهداشت بیشتر به صورت تعمیرات متوداول ماننود تمیوز    شد كه در اين دوران برنامه

 .[90]نمودن و روغنکاري دستگاه و يا قطعه جلوه نمايد 

و بور   شوده  ريزي و برنامه: بر اساس اين روش تعمیراتي، تعمیرات در فواصل زماني منظم 1نگهداشت پیشگیرانه زمان محور

ايراد اين روش آن است كه اوال  دسترسي بوه اطالعوات مربووط بوه      گیرد. اساس پیشینه قطعات و تجربیات كاركنان انجام مي

-ز آنجايي كه شرايط عملکرد قطعات تابع عوامل مختلفي از جمله شرايط محیطي موي پیشینه قطعات كار آساني نبوده و ثانیا  ا

رو است. لذا اين روش  گیري بر اساس اطالعات مربوط به پیشینه قطعات همواره با درصدي از خطا روبه باشد از اين رو تصمیم

گزافوي هموراه اسوت. بنوابراين روش تعمیراتوي      هاي  ها نبوده و اجراي اين روش با هزينه تعمیراتي قادر به كمینه كردن هزينه

 .[92]تعمیراتي شده است  روشتعمیرات پیشگیرانه شرايط محور جايگزين اين ديگري به نام 

، در فواصل زماني معین وضوعیت فرسوايش   تعمیرات پیشگیرانه شرايط محور: در روش 2ه شرايط محورنگهداشت پیشگیران

قطعات بررسي شده و هنگامي كه میزان فرسايش يک قطعه از حد معیني فراتر رود، تعمیورات پیشوگیرانه بور روي آن قطعوه     

از بازدهي بیشتري برخوردار بود ولي بوه علوت    محور تعمیرات پیشگیرانه زمانشود. اين روش تعمیراتي در مقايسه با  انجام مي

تر عدم در نظر گرفتن نتیجه وقوع خرابي قادر به تضومین نقطوه    عدم در نظر گرفتن مسئله احتمال خرابي دستگاه و از آن مهم

شگیرانه پايايي ها حائز اهمیت است به سمت تعمیرات پی بهینه نیست. اين مسئله باعث شده تا صنايعي كه مسئله پايايي در آن

 .[92]محور متمايل شوند 

احتموال  : تعمیرات پیشگیرانه پايايي محور بر هر دو روش قبلوي برتوري دارد زيورا هوم     3نگهداشت پیشگیرانه پايايي محور

تواند رسیدن به نقطه بهینه ها را و لذا بر اساس تحلیل سود و هزينه مي گیرد و هم نتیجه خرابي آنخرابي قطعات را در نظر مي

منحني هزينه را تضمین كند. منطق كلي تعمیرات پیشگیرانه پايايي محور از يک آنالیز سه سطحي تشکیل شده اسوت كوه در   

 گردد.زير ارائه مي
                                                 

1
 Time Base Maintenance (TBM) 

2
 Condition Base Maintenance (CBM) 

3
 Reliability Centered Maintenance (RCM) 
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ايايي سیستم: هدف از تحلیل پايايي سیستم آن است كه میزان تأثیر خرابي قطعات بر پايايي سیستم تعیین تحلیل پ .1

بندي از قطعات سیستم بر اساس تأثیر خرابي قطعات بر پايايي سیستم، قطعات بحراني  گرديده و نهايتا  با ارائه رتبه

 باشد مشخص شوند.تم ميها داراي بیشترين تأثیر بر پايايي سیس سیستم كه خرابي آن

هاي تعمیراتي، كوه متناسوب بوا عوامول      تحلیل پايايي قطعه: هدف از تحلیل پايايي قطعه آن است كه تأثیر راهبرد .2

 شوند، بر پايايي قطعه مشخص شود.خرابي قطعه اتخاذ مي

هاي تعمیراتي،  بردتحلیل سود و هزينه: هدف از تحلیل سود و هزينه آن است كه با تعريف شاخص بازدهي براي راه .3

 هاي بهینه تعمیراتي تعیین شوند. هاي تعمیراتي ارائه گردد تا نهايتا  راهبرد لیست اولويتي از راهبرد

 هاي رويه ورودي -8-5-2-1

 هاي رويه پايش و موارد زير است: داري شامل خروجي ورودي تعمیر و نگه

 داري؛ نوع تعمیر و نگه 

 محدوديت بودجه؛ 

 ؛زیتجههر  متیق 

 ي؛احسال افق طر 

 ض؛يتعو دوره  

 ر؛یتعم دوره  

  تعمیر؛ نهيهز 

 ز؛یتجه ضيتعو نهيهز 

 هزينه ناشي از عدم فروش برق؛ 

 ز؛یدر هر سال از عمر تجه زیبرداري از تجه بهره نهيهز 

  هر تجهیز؛خسارت ناشي از قطعي 

 ز؛یهر تجه ریتعم اي ضيراهبرد تعو نییمشخص براي تع حدود 

 ؛ت عدم انجام تعمیراحتمال از دست رفتن تجهیز در صور 
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 ؛مدهاي خرابي هر تجهیز 

 ؛عوامل ايجاد هر خرابي تجهیز 

 ؛عالئم ايجاد هر خرابي 

 تجهیز عامل هر خرابي؛ 

 مالیات؛ 

 ؛1تنزيل نرخ 

 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛ 

 محدوديت سوخت و منابع اولیه؛ 

 ها؛ محدوديت آالينده 

 .حد قیود امینت و پايايي 

 

 هاي رويه خروجي -8-5-2-2

بورداري و   گذاري، بهوره  هاي سرمايه ريزي و در بخش داري در افق برنامه داري طرح تعمیر و نگه لي تعمیر و نگهخروجي اص

ريز باشد؛ جواب تحلیل فني و اقتصادي سناريوهاي موذكور   تعمیرات است؛ بطوريکه اگر هدف بررسي سناريوهاي مدنظر برنامه

و نرخ داري  ها، طرح بهینه تعمیر و نگه داري بهینه باشد، با توجه به ورودي است و در صورتي كه هدف ارائه راهبرد تعمیر و نگه

 خروجي رويه خواهد بود. انجام بازبیني و تعمیر 

 نياز هاي پيش رويه -8-5-2-3

 داري است. نیاز رويه تعمیر و نگه پايش پیش  رويه

 روندنماي رويه -8-5-2-4

 آمده است. ( 4-8شکل )داري در  روندنماي رويه تعمیر و نگه

                                                 

1
 Discount rate 
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 يدار نگه و ريتعم هيرو يدنمارون (: 4-8) شكل

 روندنماي حوزه  -8-6

هواي حووزه،    دهد. مطوابق موواردِ موذكور در موورد ورودي     را نمايش مي ييدارا تيريحوزه مد يكل يروندنما (5-8شکل )

عمیر ها وارد رويه ت شوند. بعد از انجام فرآيند پايش، اطالعات خروجي آن و تعدادي از ورودي ها وارد مديريت دارايي مي ورودي

ريوزي تعیوین    برداري و تعمیرات در افق برناموه  گذاري، بهره داري شده و در نهايت طرح مديريت دارايي در زمینه سرمايه و نگه

 شود. مي

 

 ييدارا تيريمد حوزه يكل يروندنما (: 5-8) شكل
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 ي حوزه آينده  -8-7

موديريت دارايوي در سیسوتم    بازار تاثیر چنداني بر مديريت دارايي نخواهد داشت و هر برنامه اي كه قادر بوه حول مشوکل    

گوذارد وجوود    يکپارچه باشد در سیستم بازار نیز جوابگو است. تنها تاثیري كه تجديد ساختار بر تعمیر و نگهداري تجهیزات موي 

گذاري بور   تواند اين روند را كند يا سريع كنند. به عنوان مثال از ديد بهره بردار شبکه قانون قوانین و رگولیشن هايیست كه مي

 .ها بکاهد GENCOتواند از قدرت بازار  میر و نگهداري نیروگاهها ميتع

در حوزه مديريت دارايي حضور منابع تولیدِ با خروجي نامطمئن مانند منابع بادي و خورشویدي، تغییور مهموي در موديريت     

بايست به  یر كرده كه ميسیستم و خود تجهیزات دارد. از ديدگاه سیستمي يک منبع نامطمئن شرايط كاري سیستم را دچار تغی

بايسوت پوايش و موديريت تعمیور و      ها مدل شود. از ديدگاه خود تجهیز با توجه به فناوري مربوط، موي  شکل مناسبي در برنامه

 هاي احتماالتي راهگشا خواهد بود. ها و مدل داري متناسب آن مدنظر قرار گیرد. در حضور اين منابع استفاده از تحلیل نگه

گرها  )شامل تولیدات پراكنده و ذخیره با توجه به تعاريف موجود، داراي عناصري همچون منابع انرژي پراكنده هوشمند  شبکه

كوربن   هاي كنترلي و محاسباتي سريع، خوددرمان، منابع تولیودي كوم   و غیره(، ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان، سیستم

هواي بوا قابلیوت     هاي تجديدپذير و غیره(، شبکه انتقال هوشومند )سویم   هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژي )شامل فناوري

هاي  باشد. مدلسازيِ سیستمي و تجهیزي هر يک از فناوري ي انرژي و غیره ميگويي بار، كاراي  كنترل و با ظرفیت زياد(، پاسخ

1پیشرفته و جديد در مديريت دارايي شبکه هوشمند الزامي خواهد بود. مفهوم خوددرمان
شبکه هوشمند برق با پايش و تعمیر  در 

داري ارتباط بسیار قوي داشته و اين موارد را دچار تغییرات اساسي خواهد كرد. مفهوم خوددرماني، بدين صورت است كه  و نگه

 هاي ريزي شود؛ لذا برنامه داشتي سیستم و تجهیز بصورت هوشمندانه اعمال مي با پايش كامل سیستمي و تجهیزي اقدامات نگه

شود. از ملزومات مهوم   هاي پیچیده براي ارضاي شرايط مناسب كاري سیستم و تجهیزات منجر مي نگهداشت به ارائه الگوريتم

 افزاري است كه بايد مورد توجه مدير دارايي باشد. خوددرماني توانايي قوي محاسباتي و نرم

 

                                                 

1
 Self Healing 
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 فصل نهم 9

مطالعات ي  افزاري حوزه هاي نرم مشخصات و رويه

 ريزي انرژي هبرنام
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 مقدمه

بايست با توجوه بوه تغییورات     متولیان انرژي ميبشر است.  هترين موضوعات مطرح گذشته و حال و آيند انرژي يکي از مهم

هاي مناسب  ريزي بیني داشته و براي روبرو شدن با آن برنامه منابع انرژي، كه عموما  با افزايش تقاضا همراه است، از آينده پیش

و  يكواهش منوابع انورژ    ،يانرژ يها حامل متیق شيافزا ،يمل تیكشور و امن ي و توسعه يانرژ ي رابطه لیبدلا انجام دهند. ر

نکته ديگر در اين زمینه آن است كه در صورت  كرده است. دایپ يا ژهيو تیاهم يانرژ يزير برنامه شتریب ييبا كارا يانرژتأمین 

ده انرژي در آينده، امکان تأمین انرژي بدون كمبود و با هزينه مناسب میسر نخواهد بوود. از  عدم تناسب امکانات با تقاضاي آين

اي مديريت گردد تا در آينده سیستم با چالش عدم توأمین انورژي    گونه منابع انرژي در افق درازمدت، بايد بهريزي   رو برنامه اين

 مواجه نگردد.

ربرد، تولید و تبديل انرژي در جامعه است. هدف نهايي آن است كه با اسوتفاده  ريزي انرژي شامل مطالعه بلندمدت كا برنامه

نگري تبیوین شوود.    از اطالعات تاريخي در مورد توسعه كاربرد و تأمین انرژي، وضعیت اين متغیرها با استفاده از مطالعات آينده

بیشتر در اين بخش مورد نظر است علوم طبیعوي،  كه  هايي است. رشته پذير امکان اي رشته اين روند در چارچوب مطالعات میان

 . [93]گذاري است  هاي تبديل و كاربرد انرژي، اقتصاد و نهايتا  علوم سیاست فناوري

 حتي و كشور انرژي تقاضاي تأمین در سهم هريک و بهینه توزيع تا شوند ريزي انرژي مي برنامه  وارد انرژي هاي حامل همه

  .[94]شود  معین ها آن صادرات و واردات

 مرزبندي حوزه  -9-1

ظر گردد. عموما  با توجه به پیچیودگي بسویار زيواد مسوئله، سوناريوهاي مودن       ريزي انرژي انجام مي متناسب با هدف، برنامه

سوازي   بینوي و بهینوه   ريزي انرژي شامل دو روش كلي پویش  شوند. ابزار برنامه هاي موجود آزمايش مي ريزها، توسط مدل برنامه

 :[93]شوند  هستند كه در ادامه ارائه مي

 تیضوع و ينو یب شیپ يها برا و معادالت رفتار مجموعه يخيتار يها با توجه به داده ينیب شیپ ي: از الگوهاينیب شیپ 

 طيرا، در شورا  يكه الگو، معادالت حواكم بور رفتوار مجموعوه انورژ      بیترت ني. بدشود ياستفاده م ندهيآ ايحال و 
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بوه ايون روش،    محتمل محاسبه خواهند شود.  يها يبه الگو، خروج يورود طيشرا نییمختلف داراست. حال با تع

 شود. سازي نیز گفته مي روش شبیه

 نهیمجموعه، حالت به يو با استفاده از معادالت رفتار دیتابع هدف و معادالت ق فيا تعرالگوها ب ني: در ايساز نهیبه 

و  كننود  يمو  يغیرواقعي را بررسو  يطيالگوها معموال  شرا ني. اشود يم ييتابع هدف شناسا يارضا يمجموعه برا

و نووع   ازیو موورد ن  يگوذار  هي. موثال  مقودار سورما   كنند يم نیرا مع طيبه آن شرا دنیرس يمدنظر برا يها شاخص

هوا بوا در نظور     آن يدیتول دكربنیاكس ي% مقدار د10به كاهش  دنیرس يبرا ها يبا انواع فناور ديجد يها روگاهین

 ي از اين نوع است.ا هسته يانرژ ي% سهم برا10گرفتن 

 ريوزي انورژي   ي برنامههاي تأثیرگذار بر ساختار الگو تعیین مرز جغرافیايي براي حیطه محاسبات الگو يکي ديگر از شاخص

شوود، توسوعه داده    هاي منطقه جغرافیايي كه الگوو بوراي آن تودوين موي     است؛ بدين معني كه معادالت الگو بر مبناي ويژگي

اي توسعه داده  شود. مثال  الگوهاي توسعه داده شده براي كشورهاي اروپايي )براي كشوري خاص و يا مثال  الگوهاي منطقه مي

 ،چندين كشور( لزوما  در كشورهاي خاورمیانه و آسویايي قابول اسوتفاده نیسوتند     1اروپا براي بررسي تجمعي شده توسط اتحاديه

به طور خاص كشورهاي خاورمیانه تولیدكننده اصلي نفت و تا حدودي گاز هستند و غالب اقتصادشان به ايون دو حامول    چراكه

ينگونه نیست. اين مسئله معادالت حاكم بر بخش عرضوه و تقاضوا و   وابسته است. اما ساختار اقتصادي كشورهاي اروپا عموما  ا

كند. شايان ذكر است كه بحث درباره معادالت مورد استفاده در  هاي انرژي در اين كشورها را از يکديگر متفاوت مي بازار حامل

هواي اساسوي    یز توجه به تفواوت ها ن شناسي ها. بايد توجه داشت گاهي در استفاده از روش شناسي آن اين الگوهاست و نه روش

مناطق جغرافیايي بايد مورد توجه قرار گیرد؛ بعنوان مثال پر واض  است كه در حال حاضر اهمیوت مسوائل زيسوت محیطوي و     

ها در اروپا بیشتر از منطقه خاورمیانه است و يوا مسوئله مالیوات در كشوورهاي اروپوايي يکوي از        گیري اثرگذاري آن در تصمیم

ها و مردم است. اين درحالیست كه اهمیت اين مسئله در اقتصادهاي وابسته به نفوت   ط حساس میان ارتباط دولتترين نقا مهم

 گیري بسیار كم است. در منطقه خاورمیانه و در نتیجه اثرگذاري آن در تصمیم

 :[93] شوند تقسیم مي چهار دستهاز منظر جغرافیايي به  ريزي انرژي ي برنامهالگوها

                                                 

1
 aggregated 
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اند. الگوهايي از اين دست بیشتر  شده اين الگوها براي بررسي كل كره زمین بعنوان يک واحد توسعه داده: 1اي جهانيالگوه

توان به الگووي   شود. از اين دسته الگوها مي المللي )و به تناسب حیطه كلي كارشان( استفاده مي ها و مجامع بین توسط سازمان

POLES اشاره كرد.  ،وهواي جهاني است ت تغییرات آبكه الگويي بلندمدت براي مطالعا 

يابنود.   توسوعه موي   غیرهالگوهايي از اين دست براي مناطق جفرافیايي خاص مانند: خاورمیانه، اروپا و : 2اي الگوهاي منطقه

ن الگوهوا  شود. از جملوه ايو   گیرد اطالق مي اي عموما  به الگويي كه حوزه محاسباتشان چندين كشور را در بر مي عنوان منطقه

 توسعه داده شده در اتحاديه اروپا اشاره كرد.  ERASMEتوان به الگوي  مي

كوه   NEMSتووان بوه الگووي     شوند. از جمله اين الگوها مي : اين الگوها در سط  كشورها توسعه داده مي3يالگوهاي مل

شده است اشاره كرد. ايون الگوو يوک     ريزي و تحلیل وزارت انرژي آمريکا توسعه داده توسط بخش مطالعات راهبردي و برنامه

هواي تولیود، واردات، تبوديل،     است كه در آن تمامي بخوش  2030اقتصادي براي بررسي انرژي آمريکا در سال -الگوي انرژي

هوا، معوادالت رفتواري و     هاي مالي، بازار جهاني، قابلیت دسترسي منابع و قیمت آن مصرف، صادرات، قیمت، اقتصاد و شاخص

 . [95] شناسي بررسي شده است ها و حتي جمعیت ها، قیمت و بازده فناوري ابفناوري انتخ

اي داخل كشوري: در داخل كشورها نیز براي اهداف خاص الگوهايي براي بررسي منواطق خواص توسوعه     الگوهاي منطقه

 سازي كرد. توان سیستم انرژي در منطقه جغرافیايي خاصي مانند يک استان را شبیه مي ESM در الگويشود. مثال   داده مي

 آمده است. (1-9شکل ) ريزي انرژي در شماي كلي برنامه

                                                 

1
 Global or International Models 

2
 Regional 

3
 National 
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 يانرژ يزير برنامه يكل يشما (: 1-9) شكل

 ي زماني مطالعات حوزه بازه  -9-2

بوه صوورت    رهوا یاز متغ ياری. بسو ريزي انرژي است هي برناماثرگذار در ساختار الگوها يها شاخص نيتر از مهم يکيزمان 

 يها يژگيكننده و نییمسائل تع نيتر محاسبات و زمان هدف محاسبات از مهم يزمان ه. بازشوند ياز زمان در نظر گرفته م يتابع

 يخواب مرجوع زموان   . انتشوند يم میمدت و بلندمدت تقس ها به دو دسته كوتاه منظر الگو نياست. از ا ريزي انرژي ي برنامهالگو

مدت، بحث  كوتاه يمختلف بخصوص در طول زمان دارد. بعنوان مثال در الگوها يها در معادالت حاكم بر بخش ييتأثیر بسزا

توسعه و  يبرا ازیزمان مورد ن راي. زدارد جينتا يرو ي)مثال  برق( اثر كم ياز انواع انرژ يبرخ دیتول تیظرف يفنّاوري و حت رییتغ

محاسبات  ياز بازه زمان ادتريبرق، ز دیتول تیظرف شيافزا يبرا ديجد روگاهین کي ييمثال  زمان برپا ايها و  اوريشدن فنّ يتجار

بلندمودت   يگوها. الشود يسال استفاده م 10تا  5مثال   کيو آينده نزد يفعل تیوضع يبررس يمدت برا كوتاه ياست. از الگوها

عودم   ابود ي يمو  شيمحاسوبات افوزا   يبازه زمان ي( كاربرد دارند. وقتشتریب ي)و حت سال 50تا  20بلندمدت  يها ينیب شیپ يبرا

 .[93]يابد  ها كاهش مي و دقت تخمین ابندي يم شيافزا زین ها تیقطع

تا  5تر در حد  ريزي انرژي در افق بلندمدت قرار دارد؛ بطوريکه هر چه از بازه بلندمدت به بازه كوتاه ي زماني حوزه برنامه بازه

 شود. هر بخش انرژي مانند برق، گاز و ... بیشتر مي  ريزي جداگانه ها به سمت برنامه رسیم؛ نگاه سال مي 10



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم پياده طراحي،"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
239 

 

 

 1394 خردادويرايش اول، : تدوين ارکان جهت ساز3فاز 

 

و در مواردي قابل تعريوف   [94]سال متغیر است  15بحث زماني ديگر مطالعات انرژي، گام زماني است؛ كه از يک ثانیه تا 

 است.

 هاي حوزه ورودي  -9-3

ريزي انرژي  هاي متفاوتي براي برنامه سازي و اهداف مورد نظر ممکن است ورودي هرچند با توجه به نحوه مدلسازي، شبیه

 شکل جامعي ارائه شوند.ها به  گردد، ورودي در نظر گرفته شود؛ در اين بخش سعي مي

–95]شووند   ريزي انرژي، كه عمدتا  مربوط به موارد كالن و فني انرژي است، در اداموه ارائوه موي    هاي حوزه برنامه ورودي

104]: 

  مالیات؛ 

 ؛1تنزيل نرخ 

 گذاري؛ سرمايه هاي هزينه 

 عملیاتي؛ متغیر و ثابت هاي هزينه 

 سوخت؛ هاي هزينه 

 انرژي؛هاي تبديل  هزينه 

 هاي تبادل انرژي؛ هزينه 

 جغرافیاي مورد نظر؛ 

 حداكثر مقدار در دسترس از هر نوع سوخت؛ 

 ؛اخواستهن يقطع بارها نهيهز 

 ها مانند  هاي مربوط به جريمه انواع آالينده هزينهSO2  وNOX؛ 

 مصرف انرژي مربوط به هر صنعت در هر ناحیه؛ 

                                                 

1
 Discount rate 
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 سنگ، كُک، گاز طبیعي، الکتريسویته و   هاي نفتي، زغال ، فرآوردهسوخت مصرفي اولیه و نهايي هر ناحیه شامل نفت

 منابع انرژي تجديدپذير و غیره؛

 كننده نهايي؛ شده به ازاي هر مصرف ظرفیت نصب 

 در هر بخش، نوع مصرف و میزان آن؛ كنندگان تعداد مصرف 

 يدپذير و غیره؛راهبردهاي تنظیم مقررات مانند میزان صادرات و واردات و استفاده از منابع تجد 

 هاي مختلف است كه در پايان مجموع تولید و  هاي انرژي در بخش : شامل مصرف و تولید همه حامل1تعادل انرژي

 مصرف برابر خواهد شد؛

 كه نمود گرافیکي از توزيع انرژي از منابع به سمت فرآوري، انتقال و مصرف است؛2سیستم مرجع انرژي : 

 و عددي از توزيع انرژي از منابع به سمت فرآوري، انتقال و مصرف است؛: كه نمود گرافیکي 3شارش انرژي 

 شده منابع داراي عدم قطعیت مانند باد؛ بیني مقدار پیش 

 مقدار تقاضاي هر بخش؛ 

 كیفیت انرژي مورد نیاز؛ 

 مصرف و ظرفیت نصب شده فعلي هر بخش انرژي؛ 

 اطالعات منابع تولید انرژي؛ 

 میزان صادرات و واردات؛ 

 تقاضا و صادرات و واردات در هر گام زماني مطالعه؛ توزيع 

 هاي حرارتي؛سازها و پمپها، بويلرها، ذخیرهظرفیت و بازده تولیدكنندگان همزمان برق و گرما، نیروگاه 

 سناريوهاي مدنظر براي آينده؛ 

 هاي مختلف انرژي؛ تقاضا و عرضه بخش گذشته اطالعات 

 جوي؛ شرايط به اطالعات مربوط 

                                                 

1
 Energy Balance 

2
 Reference Energy System 

3
 Energy Flow 
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 جمعیت، نرخ رشد جمعیت، سرانه درآمد، 2، تولید ناخالص ملي1ت كالن اقتصادي )مانند تولید ناخالص داخلياطالعا ،

 روند پیشرفت فناوري(.

 هاي حوزه خروجي  -9-4

باشد؛ هرچنود بوا توجوه بوه نحووه مدلسوازي،        ي سیستم انرژي مي هاي توسعه ريزي انرژي، طرح بطور كلي خروجيِ برنامه

هاي حوزه در نظر گرفته شوود، در ايون    هاي متفاوتي براي زيرمجموعه رد نظر ممکن است خروجيسازي و اهداف مو شبیه

ريزي انرژي، كوه عمودتا  مربووط بوه      هاي حوزه برنامه ها به شکل جامعي ارائه شوند. خروجي گردد، خروجي بخش سعي مي

 :[104–95]شوند  موارد كالن و فني انرژي است، در ادامه ارائه مي

 پتانسیل آينده منابع انرژي تجديدپذير؛ 

 اي؛ میزان انتشار گازهاي گلخانه 

 هاي انرژي بلندمدت؛ مقدار تولید، مصرف و مبادله حامل 

 مورد نیاز؛ سوخت مقدار 

 ؛هاي مختلف انرژي و حامل ها فناوريهاي عرضه انرژي با  تركیب بهینه از روش 

 و تبديل انرژي. گذاري، عملیاتي، تبادل هاي سرمايه كل هزينه 

 ي حوزهافزار نرمهاي  رويه  -9-5

بیني تقاضا و عرضوه اولوین گوام     باشد. پیش ريزي مي بیني تقاضا و عرضه و برنامه ريزيِ انرژي شامل پیش هاي برنامه رويه

ي  رويهكند و بعنوان ورودي  هاي مختلف انرژي در افق بلندمدت را تعیین مي ريزي است كه میزان تقاضا يا عرضه بخش برنامه

 ريزي انرژي شامل موارد زير است: ي مطالعات برنامه افزاري حوزه هاي نرم رويهكند.  ريزي عمل مي برنامه

 بیني تقاضا و عرضه؛ پیش 

                                                 

1
 Gross Domestic Product  (GDP) 

2
 Gross National Product (GNP) 
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 ريزي انرژي. برنامه 

 بيني تقاضا و عرضه  پيش  -1-1-1

مطالعات چند دقیقه تا  به یب؛ كه بترتشود يو بلندمدت انجام م مدت انیمدت، م كوتاه يدر بازه زمانتقاضا و عرضه  ينیب شیپ

ريزي است كوه میوزان    بیني اولین نقطه برنامه شود. پیش مي اطالق دهه چند تا سال چند ساعت، يک هفته تا يک سال و چند

شوود.   ريزي استفاده مي برنامه  كند و بعنوان ورودي رويه هاي مختلف انرژي در افق بلندمدت را تعیین مي تقاضا يا عرضه بخش

هواي   ، كواربري اراضوي، روش  3نهوايي   ، مصورف 2، اقتصادسونجي 1هاي تحلیل روند بیني شامل روش هاي پیش ي روشبطور كل

 شوند. هاي تركیبي مي هوشمند و روش

 هاي رويه ورودي -9-5-1-1

 بیني تقاضا و عرضه بلندمدت عبارتند از: هاي پیش ورودي

 هاي مختلف انرژي؛ تقاضا و عرضه بخش گذشته اطالعات 

 جوي؛ شرايط به اطالعات مربوط 

 ها در هر بخش؛ آن از نوع هر در كنندگان مصرف تعداد 

 نورخ رشود جمعیوت، سورانه درآمود، رونود       5، تولید ناخالص ملي4اطالعات كالن اقتصادي )مانند تولید ناخالص داخلي ،

 پیشرفت فناوري(.

 هاي رويه خروجي -9-5-1-2

 باشد. مي هاي میاني افق و سال سال هر بخش در  مقدار تقاضا يا عرضه بیني بلندمدت، بیشینه نتیجه پیش

 نياز هاي پيش رويه -9-5-1-3

                                                 

1
 Trend Analysis 

2
 Econometric 

3
 End use 

4
 Gross Domestic Product  (GDP) 

5
 Gross National Product (GNP) 
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 نیاز ندارد. اين رويه پیش

 روندنماي رويه -9-5-1-4

 باشد. ريزي مي آمده است. رويه مذكور بعنوان ورودي رويه برنامه( 2-9شکل )بیني تقاضا و عرضه در  روندنماي رويه پیش

 

  عرضه و تقاضا ينيب شيپ هيرو يروندنما (: 2-9) شكل

 ريزي انرژي برنامه  -9-5-2

ريوزي بوه دو روش    مرزبندي حوزه، رويه برناموه   ريزي انرژي و موارد مذكور در بخش با توجه به الگوهاي موجود در برنامه

 گردد. سازي در جغرافیاي مورد نظر انجام مي بیني يا بهینه پیش

 هاي رويه ورودي -9-5-2-1

هاي مختلف انرژي و  عات گذشته بخشبیني باشد؛ تمركز اطالعات ورودي بر اطال ريزي پیش در صورتي كه رويکرد برنامه

بايسوت   سازي، موي  ريز شامل وضعیت منابع، تبديل، تبادل و انتقال انرژي خواهد بود. در رويکردِ بهینه سناريوهاي مدنظر برنامه

 شوند: متغیرهاي تصمیم، متغیرهاي وابسته، تابع هدف، قیود همچنین اطالعات زير بعنوان ورودي وارد مي

 شود؛ سازي يک دقت براي تغییر يک متغیر در نظر گرفته مي هاي بهینه وما  در اكثر روشدقت مسئله؛ عم 
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 ريوز   اند، عملگرهايي وجود دارد كه برنامه هاي فراابتکاري كه از طبیعت گرفته شده پارامترهاي تنظیمي؛ عموما  در روش

ركیب و جهش وجوود دارد كوه بايود در ابتودا     ها را تعیین كند. براي مثال در الگوريتم ژنتیک دو عملگر ت بايست آن مي

 احتمال اعمال و نحوه اجراي هر يک و همچنین تعداد جمعیت اولیه بعنوان ورودي وارد شود؛

 شود. مي  سازي و همچنین روش حل تعیین سازي است يا بیشینه شود كه هدف كمینه مي  سازي؛ اينجا تعیین نوع بهینه 

 هاي رويه خروجي -9-5-2-2

بیني مقادير زيرساختِ منابع،  ريزي طرح توسعه انرژي در افق بلندمدت است؛ بطوريکه در رويکرد پیش خروجي اصلي برنامه

سازي متغیرهاي تصمیم شامل مقوادير بهینوه    شود. در رويکرد بهینه هاي مرتبط تعیین مي تبديل، تبادل و انتقال انرژي و هزينه

هوا   هاي مورتبط و هور اطالعواتي كوه از آن     هاي وابسته شامل كلیه هزينهزيرساختِ منابع، تبديل، تبادل و انتقال انرژي، متغیر

 شوند. استخراج شود، تعیین مي

 نياز هاي پيش رويه -9-5-2-3

 ريزي است. نیاز رويه برنامه بیني تقاضا و عرضه پیش پیش  رويه

 روندنماي رويه -9-5-2-4

 آمده است. ( 3-9شکل )ريزي در  روندنماي رويه برنامه

 

 يزير برنامه هيرو يروندنما (: 3-9) شكل
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 روندنماي حوزه  -9-6

هواي حووزه،    دهد. مطابق مواردِ مذكور در موورد ورودي  را نمايش مي ريزي انرژي ( روندنماي كلي حوزه برنامه4-9شکل )

بیني تقاضا و عرضوه بوا يکوي از دو رويکورد      ريزي با استفاده از خروجي پیش شوند. برنامه ريزيِ انرژي مي ها وارد برنامه ورودي

 آيد. گردد و در نتیجه برنامه توسعه انرژي بدست مي سازي انجام مي هبیني يا بهین پیش

 

 يانرژ يزير برنامه حوزه يكل يروندنما (: 4-9) شكل

 ي حوزه آينده  -9-7

ريزي انرژي هستند. در محیطوي   هاي انرژي شامل نفت، گاز، برق و غیره از عوامل مؤثر بر برنامه قوانین و راهبردهاي بازار

ريزي انرژي قورار گیورد و بوا     هاي برنامه ساز بلندمدت بازارها در ارتباط با رويه بايست شبیه مي كه بازارهاي مذكور وجود دارند،

 ريزي انرژي انجام شود. ها برنامه توجه به آن

؛ هاي اقتصادي مطرح شده است وهوا، امنیت تأمین انرژي و بحران تغییرات آب مانند مختلفيهاي  هاي اخیر، چالش در سال

اند. حركت از يک سیستم انرژي مبتني  ويژه منابع انرژي تجديدپذير بسیار مورد توجه قرار گرفته بهو ش انرژي بخ ،در نتیجه كه

 مشوکالت  در حل اين تواند نقش به سزايي هاي فسیلي به سمت سیستم انرژي مبتني بر منابع انرژي تجديدپذير مي بر سوخت

با توجه به رونود   ريزي انرژي است. جديدپذير موضوع مهمي در بحث برنامهپتانسیل منابع انرژي ت تحلیلداشته باشد. بنابراين 
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گیرند. عمده مدل ايون   ريزي قرار مي ريزي انرژي مدل شده و در فرآيند برنامه رو به رشد منابع تجديدپذير، اين منابع در برنامه

 گیرد. نیز تاحدي مدنظر قرار مي محیطي بوده كه مسائل فني ريزيِ انرژي بصورت اقتصادي و زيست منابع در برنامه

هوشمند با توجه به تعاريف موجوود، داراي عناصوري همچوون منوابع انورژي پراكنوده )شوامل تولیودات پراكنوده و            شبکه

هاي كنترلي و محاسباتي سريع، خوددرمان، منابع تولیودي   گرها و غیره(، ارتباط دوطرفه شركت برق و مشتريان، سیستم ذخیره

هواي بوا    هاي تجديدپذير و غیره(، شبکه انتقال هوشمند )سویم  هاي با تولید آلودگي كمتر شامل انرژي فناوري كربن )شامل كم

كربن و كارايي انرژي  د كمباشد. مدلسازيِ منابع تولي گويي بار، كارايي انرژي و غیره مي  قابلیت كنترل و با ظرفیت زياد(، پاسخ

ها نیز بايود در   داشت. همچنین درصورت افزايش نرخ نفوذ منابع انرژي گسترده، آن ريزي انرژي جايگاه مهمي خواهد در برنامه

 ريزي بايد مدل شود. اين حوزه بطور مناسب مدل شوند. شبکه انتقال انرژي نیز از مواردي است كه براي دقت بیشتر در برنامه
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بورداري، مطالعوات حفاظوت،     ي راهبري، مطالعات بهوره  هاي برق به نه حوزه ، مطالعه، تحلیل و راهبري شبکهدر اين پروژه

مطالعات كیفیت توان، مطالعات پايايي، مطالعات مديريت دارايي و مطالعوات    هاي توزيع،  ريزي، مطالعات شبکه مطالعات برنامه

هواي موورد    هوا و خروجوي   ن شوده، ورودي ها تعیی در اين گزارش مرزبندي هر يک از حوزهبندي شد.  ريزي انرژي تقسیم برنامه

افزاري مورد نیاز در هر حوزه شناسايي شده و در يک روندنما، ارتباط بین اين  هاي نرم انتظار در هر حوزه مشخص گرديده، رويه

افوزاري نیوز، ورودي و خروجوي و     هاي نورم  ها مشخص شده است. در مورد هر يک از رويه هاي آن ها و ورودي و خروجي رويه

 وندنماي هر رويه مشخص گرديده است. ر

ها بحث شده است و مشخص گرديده است چه مسائلي  افزار هر يک از حوزه ي نرم نگري در توسعه در ادامه در رابطه با آينده

ند تا افزار، اين مسائل نیز بايد لحاظ گرد ي نرم دهند و بیان شده است كه در توسعه ي هر حوزه را دستخوش تغییر قرار مي آينده

 عقب نباشد.صنعت برق روز  آوري فنافزار در هنگام استفاده، از دانش و  نرم
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 مقدمه

افزارهااي مطالعاه، تحليال و     حوزه براي نرم 13پروژه شرح داده شد،  ]1[ ي در مرحله اولهمانطور كه در گزارش درخت فناور

 راهبري شبكه به شرح زير  وجود دارد:

 راهبري، -1

 برداري، مطالعات بهره -2

 مطالعات امنيت،  -3

 مطالعات حفاظت،  -4

 ريزي، مطالعات برنامه -5

 مطالعات پايابي،  -6

  مطالعات كيفيت توان، -7

 ريزي انرژي، مطالعات برنامه -8

 مطالعات توزيع،  -9

 مطالعات ريزشبكه،  -10

 مطالعات مديريت دارايي،  -11

 مطالعات منابع تجديدپذير  -12

 هاي هوشمند. مطالعات شبكه -13

  تي كاه در آيناده  ي مقاالت چند سال اخير مجالت معتبار، موضاوعا   ، با مطالعه]2[ پژوهي از طرفي، در گزارش مربوط به آينده

 15دهند مورد بررساي قارار گرفات و از مياان موضاوعات مختلا ،        هاي برق را تحت تاثير قرار مي مطالعات و راهبري شبكه

 باشد: موضوعي كه در مقاالت بيشتري مورد اشاره قرار گرفته بودند انتخاب گرديدند كه به شرح زير مي

 پردازش موازي، .1

 ي توليدات پراكنده،هاي توزيع با نفوذ باال سيستم .2

 پايش گسترده، .3
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 حفاظت گسترده، .4

 كنترل گسترده، .5

 هاي با چند ترمينال جريان مستقيم، شبكه .6

 پايايي، .7

 هاي قدرت خيلي بزرگ، سيستم .8

 افزايش نفوذ منابع تجديدپذير، .9

 هوشمندسازي شبكه، .10

 هنگام، سازي و آناليز به شبيه .11

 ادوات جديد در سيستم قدرت، .12

 رژي،سازي ان هاي ذخيره سيستم .13

14. GIS، 

 خودروهاي برقي. .15

افزارهاي  منظور توسعه و تدوين نرم سنجي داخلي به نيز پتانسيل و كشوري اين گزارش، شناخت پژوهشگران داخل  هدف از ارائه

 ها و موضوعات است.  ي برق در هر يك از اين حوزه بوميِ مطالعه، تحليل و راهبري شبكه

هاي مختل  علوم پايه، مهندسي و  گان در زمينه آموخته دولتي مشغول به تربيت دانش دانشگاه از نوع 123در كشور ايران تعداد 

هاا،   شاود. در كناار ايان دانشاگاه     ي مهندسي برق وجود داشاته و تادريم ماي    ها رشته پزشكي هستند كه در اكثر اين دانشگاه

ي مهندساي بارق    نيز وجود دارند كاه زميناه   آموزشي-نور و غيرانتفاعي و همچنين موسسات عالي علمي هاي آزاد، پيام دانشگاه

هاا و همچناين    منظور شناسايي افرد پژوهشاگر در حاوزه   ها است. در اين پژوهش، به هاي آموزشي و پژوهشي آن يكي از شاخه

هاا كااري بسايار     ي تحقيقااتي آن  هاي كشور و زميناه  ي ليست كامل اساتيد دانشگا كه تهيه علت اين موضوعات تعيين شده، به

اجرايي اين پروژه است، تنها اساتيد گروه قدرت، با گرايش مطالعات سيساتم و همچناين    -ي زماني حجم و خارج از محدودهپر

 ها عبارتند از: اند. اين دانشگاه نظر قرار گرفته دانشگاه معتبر داخل كشور مد 12ي مهندسي برق  مديريت انرژي، از دانشكده

 دانشگاه صنعتي شري ، .1
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 ،دانشگاه تهران  .2

 دانشگاه اميركبير، .3

 دانشگاه علم و صنعت ايران، .4

 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي، .5

 دانشگاه شهيد بهشتي، .6

 دانشگاه شهيد عباسپور، .7

 دانشگاه تربيت مدرس، .8

 دانشگاه صنعتي اصفهان، .9

 دانشگاه فردوسي مشهد، .10

 دانشگاه تبريز، .11

 دانشگاه شيراز. .12

ي  ستادياري، دانشياري و استادي مورد بررسي قرار گرفته و اساتيد داراي رتبهي علمي: ا  ها در اين پژوهش، اساتيد داراي رتبه

ها و موضوعات  اند. در مجموع، تعداد اساتيدي كه به عنوان پژوهشگران مرتبط با حوزه تر در نظر گرفته نشده مربي و يا پايين

 نفر است. 95اند،  عنوان نمونه معرفي شده اين پروژه به

هاي مذكور،  ها در سايت دانشگاه هاي شخصي آن ها و موضوعات كاري اين اساتيد، با مراجعه به صفحه زهمنظور تشخيص حو به

هاي تحقيقاتي فرد پژوهشگر توسط وي ذكر  كار گرفته شده است. رويكرد اول بدين صورت است كه چنانچه زمينه دو رويكرد به

شاود.   رتبط بودن با يك حوزه و يا موضوع، در آن گنجاناده ماي  گيرد و در صورت م شده باشد، همان مورد مالك عمل قرار مي

هاي تحقيقاتي، مستقيما توسط فرد ذكر نشده باشد و صرفا ليست موارد منتشر شده  رويكرد دوم مربوط به حالتي است كه زمينه

 در گاردد  استخراج مي توسط وي موجود باشد كه در اين صورت، با بررسي اين انتشارات، حوزه و يا موضوع كاري آن پژوهشگر

 آن حوزه است.هاي  شاخه هر دو رويكرد، مالك تشخيص حوزه، توجه به زير
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هاا   براي هر پژوهشگر، حداكثر سه حوزه و حداكثر سه موضوع در نظر گرفته شده و براي هر ياك از ايان موضاوعات و حاوزه    

ر اين پژوهش اولويات باا مقااالت چااه شاده در      و يا كتاب منتشر شده توسط پژوهشگر ذكر شده است.د  موردمقاله 5حداكثر 

 اند. هاي مختل  ذكر شده باشد اما در حاالتي كه چنين مقاالتي موجود نبود، مقاالت ارائه شده در كنفرانم مجالت معتبر مي

ر ساه  ي علمي، حداكث نتايج اين بررسي، به صورت جدولي در محيط اكسل، شامل نام پژوهشگران، دانشگاه محل فعاليت، رتبه

يا كتاب مارتبط    مقاله 5يا كتاب مرتبط در هر حوزه و حداكثر سه موضوع كاري همراه با حداكثر  مقاله  5همراه با حداكثر   حوزه

در هر موضوع گردآوري شده است. الزم به ذكر است كه در رويكرد اول، چنانچه يك حوزه و يا موضوع توسط فرد باه عناوان   

شده باشد، اما در ليست انتشارات وي، مقاله و يا كتابي مرتبط با آن يافت نشده باشد نيز، آن فرد به اش عنوان  ي تحقيقاتي زمينه

عنوان پژوهشگر آن حوزه و يا موضوع پذيرفته شده و نام و مشخصات آن بدون ذكر مقاالت در جدول درج گردياده اسات. باا    

 ج بوده كه گزارش حاضر حاصل آن است.جستجو در اين جدول، پژوهشگران هر حوزه و موضوع قابل استخرا

ها گشته است. بالطبع، تعداد افراد پژوهشگر  ي حوزه جستجوي انجام شده در اين پژوهش، موفق به پيدايش پژوهشگران در كليه

هاي باا چناد ترميناال جرياان      باشد؛ امادر موضوعات پردازش موازي، حفاظت گسترده، شبكه ها متفاوت مي در هر يك از حوزه

آنكاه در سااير    پژوهشگري يافت نشد، حال GISهنگام، ادوات جديد در سيستم قدرت و  تقيم، پايايي، شبيه سازي و آناليز بهمس

 ها تعداد كمتري است. موضوعات، موفق به پيدايش پژوهشگران مرتبط شده است كه البته در مقايسه با پژوهشگران حوزه

 هاي قدرت   ي شبكههاي مختلف مطالعه، تحليل و راهبر حوزه -1-1

شاود، در ايان فصال     ي كاربردي و عملي بوده و پژوهشي محسوب نماي  ي راهبري شبكه بيشتر يك حوزه جايي كه حوزه از آن

بخاش   11شوند. اين فصل داراي  هاي برق معرفي مي ديگر مربوط به مطالعه و تحليل شبكهي    حوزه12پژوهشگران مربوط به 

هاا و مقااالت و ياا     ي مورد نظر، دانشگاه محل فعاليت آن ولي متشكل از نام پژوهشگران حوزهها جد است كه در هر يك از آن

 ها )در صورت وجود( ارائه شده است. كتب منتشر شده توسط آن

 ريزيمطالعات برنامه 
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ريازي از   اماه ي برن فرد در زميناه  16( ارائه شده است. طبق اين جدول، 1-1ريزي در جدول ) ي برنامه ليست پژوهشگران حوزه

بهشتي، شيراز، تبريز و فردوسي مشهد  هاي تهران، شهيد عباسپور، تربيت مدرس، صنعتي اصفهان، علم و صنعت، شهيد دانشگاه

 فعال هستند.

 ي مطالعات برنامه ريزيپژوهشگران حوزه(: 1-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 انشگاهد
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 استاديار تهران  فرخ اميني فر 1

Y. Tohidi, F. Aminifar, and M. Fotuhi-Firuzabad, “Generation

Expansion and Retirement Planning Based on the Stochastic 

Programming, ”ElectricPowerSystemResearch,Vol.,104pp.138-

145, Nov. 2013 

F. Aminifar, C. Lucas, A. Khodaei, and M. Fotuhi-Firuzabad, 

“OptimalPlacementofPhasorMeasurementUnits Using Immunity 

GeneticAlgorithm,”IEEETransactionsonPowerDelivery, Vol. 24, 

No. 3, pp. 1014-1020, July 2009 

2 
محمدصادق 

 سيانسپا

د يشه
 عباسپور

 دانشيار

A New Approach For Substation Expansion Planning, IEEE 

Transaction on Power Systems, 2006 

A Multi-Voltage Approach to Long-Term Network Expansion 

Planning, IET Gener. Transm. Distri., 2007. 

A Multiyear Security Constrained Hybrid Generation-Transmission 

Expansion Planning Algorithm Includeing Fuel Supply Costs, IEEE 

Transaction on Power Systems،2009 

3 
محمد صادق 
 قاضي زاده

د يشه
 عباسپور

 دانشيار
( با استفاده از AHP( بر مبناي تحليل سلسله مراتبي )TEPبرنامه ريزي توسعه انتقال )

 كنيك انتروپيت

4 
محسن پارسا 

 مقدم

تربيت 
 مدرس

 استاد

M. Parsa Moghaddam, H. Abdi, and M. H. Javidi, "Probabilistic OPF 

approach for transmission expansion planning in restructured power 

systems," Iranian Journal of Electrical & Computer Engineering, vol. 

7, no. 1, pp. 23-28, 2008. 

Barforoushi, M. Parsa Moghaddam, M. H. Javidi, and M. K. Sheikh-

El-Eslami," A new model considering uncertainties for power market 

simulation in medium-term generation planning," Iranian Journal of 

Electrical & Electronic Engineering, vol.2, no.2, pp.71-81, Apr. 

2006. 

H. Abdi, M. Parsa Moghaddam, and M. H. Javidi, "A new approach 

for transmission expansion planning in competitive electricity 

markets," Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics 

Engineers, vol. 3. no. 1, pp. 8-16, 2006. 

.H. Abdi, M. Parsa Moghaddam, and M. H. Javidi, "A probabilistic 

approach to transmission expansion planning in deregulated power 

system under uncertainties," Iranian Journal of Electrical & 

Electronic Engineering, vol.1, no.3, pp.43-52, Jul. 2005. 

د فرمد، يدخواه، مجي، محسن پارسا مقدم، محمد رضا اميفين سي، حسينيحس يد هاديس
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 انشگاهد
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

ت يمحدود ها با لحاظ كردنروگاهين يابيتوسعه و جا يزيرن برنامهيروش نو"، يمحمود غزنو
، 523-529، جلداول، صفحه 1استقالل، شماره  يپژوهش -يه علمي، نشر"خطوط انتقال

 .1384وريشهر

5 
محمدامين 

 فيلطي

 يصنعت
 اصفهان

   استاديار

6 
غالمرضا 
 يوسفي

 يصنعت
 اصفهان

 استاديار

Multi-Voltage Approach to Long-term Network Expansion 

Planning،2007 

A New Reactive Power Planning Procedure for Iranian Power 

Grid،2004 

 ديشهرام جد 7
علم و 
 صنعت

 استاد

A. Zangeneh, S. Jadid and A. Rahimi Kian, Promotion strategy of 

clean technologies in distributed generation expansion planning, 

Journal of Renewable Energy, Vol. 34, No.12, Dec. 2009, pp.2765-

1773 

A. Zangeneh, S. Jadid and A. Rahimi Kian, Normal boundary 

intersection and benefit-cost ratio for distributed generation planning, 

Journal of European Transactions on Electrical Power, Vol. 20, 

2010, pp.97-113. 

A. Zangeneh, S. Jadid and A. Rahimi Kian, Uncertainty based 

distributed generation expansion planning in electricity markets, 

Journal of Electrical Engineering, Springer-Verlag, Vol. 91, No.7, 

March 2010, pp.369-382. 

A. Zangeneh and S. Jadid, Fuzzy multiobjective model for 

distributed generation expansion planning in uncertain environment, 

Journal of European Transactions on Electrical Power, Vol.21, Jan 

2011, pp.129-141 

A. Zangeneh, S. Jadid and A. Rahimi Kian, A fuzzy environmental –

technical-economic model for distributed generation expansion 

planning, Journal of Energy, Vol.36, No.5, May 2011, pp.3437-3445. 

 عليرضا رضازاده 8
د يشه
 يبهشت

 DG Allocation Using Clonal Selection Algorithm (CSA) to دانشيار

Minimize Losses and Improve Voltage Security 

9 
مهرداد ستايش 

 نظر

د يشه
 يبهشت

 استاديار

Generation Maintenance Scheduling for Generation Expansion 

Planning Using a Multi-Objective Binary Gravitational Search 

Algorithm,1392 

 1392برنامه ريزي توسعه انتقال بر مبناي تحليل سلسله مراتبي با استفاده از تكنيك آنتروپي ,

با استفاده از  (AHP)بر مبناي تحليل سلسله مراتبي  (TEP)برنامه ريزي توسعه انتقال 
 1392تكنيك انتروپي ,

10 
محمدكاظم 

 شيخ االسالمي

تربيت 
 مدرس

 استاديار

T. Barforoushi, M. P. Moghaddam, M. H. Javidi and M. K. Sheik-El-

Eslami, "A New Model Considering Uncertainties for Power Market 

Simulation in Medium-Term Generation Planning", Iranian Journal 

of Electrical & Electronic Engineering, Vol. 2, No. 2, Apr. 2006, pp. 

71-81 

 Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, 

and Shahram Jadid, "A price guideline for generation expansion 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 انشگاهد
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

planning in competitive electricity markets", Proc. of PES General 

Meeting, IEEE, vol. 1, pp. 126-130, 2005. 

Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami,Mohsen Parsa Moghaddam 

and Shahram Jadid, "Expansion Planning in Private Generation 

Companies: A Practical Method", Proc of PES General Meeting, 

IEEE, 2006 

Mohsen Parsa Moghaddam, Mohammad Kazem Sheikh-El-Eslami, 

and Shahram Jadid, "A MADM Framework for Generation 

Expansion Planning in Small Electricity Firms", Proc. of PES 

General Meeting, IEEE, vol. 1, pp. 66-70, 2005 

 دانشيار رازيش مهدي رئوفت 11

Rouhani A, Hosseini S, Raoofat M (2014) Composite generation and 

transmission expansion planning considering distributed generation 

Electrical Power and Energy Systems 

Khorramdel B, Raoofat M (2012) Optimal stochastic reactive power 

scheduling in a microgrid considering voltage droop scheme of DGs 

and uncertainty of wind farms Energy 

  استاديار زيتبر سعيد قاسم زاده 12

13 
محمدحسين  
جاويدي دشت 

 بياض

 يفردوس
 مشهد

 استاد

زاده ,  ياض , محمد صادق قاضيدشت ب يدين جاوي, محمدحس يازين يب يصمد يمهد
ت و يفيبار , ك ييد با در نظر گرفتن پاسخگويدر توسعه تول يه گذاريك سرمايناميد يمدلساز
 57-49صفحه  ,2013-3 , (1جلد), ران يصنعت برق ا يبهره ور

Maziar Mirhosseini Moghaddam , Mohammad Hossein Javidi Dasht 

Bayaz , Mohsen Parsa Moghaddam , Majid Oloomi Buygi , 

Coordinated Decisions for Transmission and Generation Expansion 

Planning in Electricity Markets , EN , European Transactions on 

Electrical Power , Volume ( 23 ) , 2013-8 

Seyed Mehrdad Hosseini , Gholamreza Koohsari , mahdi zarif , 

Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz , Stochastic Placement and 

Sizing of Combined Heat and Power Systems , EN , Research 

Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology , Volume 

( 5 ) , 2013-1, Pages 498-503 

22.Hossein Shariati Dehaghan , Hossein ASKARIAN ABYANEH , 

Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz , Transmission Expansion 

Planning and Cost Allocation Under Market Environments , EN , 

Energy Sources-Part B: Economics, Planning and Policy , Volume ( 

6 ) , 2011-4, Pages 156-165 

Maziar Mirhosseini Moghaddam , Mohammad Hossein Javidi Dasht 

Bayaz , Mohsen Parsa Moghaddam , Majid Oloomi Buygi , 

Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity 

Markets , EN , Turkish Journal of Electrical Engineering and 

Computer Sciences , Volume ( 22 ) , 2014-7, Pages 909-923 

14 
حبيب رجبي 
 مشهدي

 يفردوس
 مشهد

 استاد

M.S. Javadi , M. Saniei , Habib Rajabi Mashhadi , Guillermo 

Gutiérrez-Alcaraz , Multi-objective expansion planning approach: 

distant wind farms and limited energy resources integration , IET 

Renewable Power Generation , Volume(7) , 2013-1, Pages 652-668 

Saeed Reza Goldani , Reza Ghazi , Habib Rajabi Mashhadi , 

Development of an Analytical Model for Generation Expansion 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 انشگاهد
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

Planning as a Tool to Provide Guidelines for Preventing Instability in 

the Long-Term Electricity Market , IEEJ Transactions on Electrical 

and Electronic Engineering ,  
2011-11,Volum(6),Pages 558-565 

 يزيا ر برناماه  يبارا  يلا يك مادل تحل يا , ارائاه   ي, رضا قاض يمشهد يب رجبي, حب يدرضا گلدانيسع
بارق و   ي, مهندسا  يانارژ  يعرضه و تقاضاا  يكيناميتعادل د يبرمبنا يط رقابتيد در محيتول ي توسعه
 70-61, صفحه 9-2011( ,  8ران , شماره ) يك ايالكترون

 ياحد كاظم 15
علم و 
 صنعت

 دانشيار

T.Akbari, S.Zolghadri, A.Kazemi, "Multi-Stage Stochastic 

Transmission Expansion Planning Under Load Uncertainty using 

Benders Decomposition ", International Review of Electrical 

Engineering (IREE), Vol.4, No. 5, Sep.-Oct. 2009. 

S.Jalilzadeh, A.Kazemi, H.Shayeghi, M.Mahdavi, "Technical and 

Economic Evaluation of Voltage Level in Transmission Network 

Expansion Planning using GA", Energy Conversion and 

Management: Elsevier, 49 (2008), pp.1119-11235. 

Touhid Akbari, Ashkan Rahimikian, Ahad Kazemi, " A Multi-stage 

Stochastic Transmission Expansion Planning Method ", Energy 

Conversion and Management: Elsevier, 52(2011), 2844-2853. 

S. Dehghan, A. Kazemi, " Multistage Transmission Network 

Augmentation Planning using Benders Decomposition : A Market 

Based Approach ", International Review of Electrical Engineering, 

Vol. 7, No. 3, May-June 2012. 

Behnam Alizadeh, Shahab Dehghan, Nima Amjady, Shahram Jadid, 

Ahad Kazemi, " Robust Transmission System Expansion 

Considering Planning Unsertainties ", IET Generation, Transmission 

and Distribution, Vol.7, Iss. 11, pp. 1318-1331, 2013. 

 حسين سيفي 16
تربيت 
 مدرس

 استاد

Sepasian, M. S.; Seifi, H.; Akbari Foroud, A.; Hatami, A. R, A 

Multiyear Security Constrained HybridGeneration- Transmission 

Expansion Planning Algorithm Including Fuel SupplyCosts, IEEE 

Transactions on Power Systems, Vol24, No 3, 1388, pp. 1609-1618. 

G.R Yousefi, H.Seifi, M.S. Sepasion, H.Haghighat, R.Riahi, 

H.Hosseini, A.Akhavan, A New ReactivePower Planning Procedure 

for Iranian Power Grid, Electric Power SystemResearch, Elsevier, 

No 72, 1383, pp.225-234. 

M.S.Sepasian, H. Seifi, A. Akbari, S.H. Hosseini, E. Mohseni 1385, 

A New Approach for Substation ExpansionPlanning, IEEE 

Transaction on Power Systems, Vol 21, No 2, 1385, pp.997-1004. 

 

 مطالعات توزيع 
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ي توزياع از  فارد در زميناه   21( ارائه شده است. طبق ايان جادول،   2-1ي مطالعات توزيع در جدول )ليست پژوهشگران حوزه

هاي خواجه نصير، اميركبير، شهيد بهشتي، شهيد عباسپور، تربيت مدرس، شيراز، تبريز، صنعتي اصفهان، فردوسي مشهد  دانشگاه

 و شري  فعال هستند.

 ي مطالعات توزيعپژوهشگران حوزه( : 2-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
رضا  يعل
 انيدونيفر

خواجه 
 رينص

 استاديار

Fereidunian, A., Lucas, C., Lesani, H., Rahmani, R., Wymore, A.W., 

“APolicy-Driven Method for IT Infrastructure Selection in Power 

DistributionAutomationSystem”,InternationalReviewofElectrical

Engineering (ISI-indexed), Vol. 5, No. 2, Part B, March-April 2010, 

pp. 671-682. 

Fereidunian, A., Zamani, M.A., Lesani, H., Lucas, C., Lehtonen, M., 

“AnExpertSystemRealizationofAdaptiveAutonomyinElectric

UtilityManagementAutomation”,JournalofAppliedSciences,(ISI-

Indexed), Vol. 9, No. 8, pp. 1524-1530, 2009 (English). 

2 
حسام الدين 

 صادقي
 استاد رير كبيام

SEYED AMIR HOSSEINI - 2:REZA ESLAMI - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - 4:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 5:S.H.H. 

SADEGHI - 6:KAZEM MOHSENI - , "Installing distributed 

generation units and capacitors simutaneously in a distribution system 

considering economic issues" , Journal of Renewable and Sustainable 

Energy , Vol.6 , NO.2 , PP.1 _ 16 , 24 April2014 

VAHID FARAHANI - 2:S.H.H. SADEGHI - 3:HOSSEIN 

ASKARIAN ABYANEH - 4:S. M. Mousavi-Agah - 5:K. Mazlumi - , 

"Energy Loss Reduction by Conductor Replacement and Capacitor 

Placement in Distribution Systems" , IEEE TRANSACTIONS ON 

POWER SYSTEMS , Vol.28 , NO.3 , PP.2077 _ 2085 , 06 

August2013 

3 
حسين 

عسكريان 
 ابيانه

 استاد رير كبيام

REZA ESLAMI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 3:EHSAN 

AZAD FARSANI - 4:K.Mazloumi - , "An Improved Distribution 

Network Reoonfiguration Method for Loss Reduction Considering 

Stochastic Naure of Wind Turbines and Loads" , ARCHIVES DES 

SCIENCES , Vol.65 , NO.8 , PP.55 _ 66 , 17 August2012 

VAHID FARAHANI - 2:S.H.H. SADEGHI - 3:HOSSEIN 

ASKARIAN ABYANEH - 4:S. M. Mousavi-Agah - 5:K. Mazlumi - , 

"Energy Loss Reduction by Conductor Replacement and Capacitor 

Placement in Distribution Systems" , IEEE TRANSACTIONS ON 

POWER SYSTEMS , Vol.28 , NO.3 , PP.2077 _ 2085 , 06 

August2013 
MOJTABA GILVANEJAD - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH 

- 3:K.Mazloumi - , "Estimation of the overload-related outages in 

distribution networks considering the random naature of the electrical 

loads" , IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION , 

Vol.7 , NO.8 , PP.855 _ 865 , 22 May2013 
HAMED HASHEMI DZKI - 2:ALI AGHELI - 3:BEHROOZ 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

VAHIDI - 4:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - , "Optimized 

Placement of Connecting the Distributed Generations Work Stand 

Alone to Improve the Distribution Systems Reliability" , JOURNAL 

OF ELECTRICAL ENGINEERING-ELEKTROTECHNICKY 

CASOPIS , Vol.64 , NO.2 , PP.76 _ 83 , 01 March2013 
MOJTABA GILVANEJAD - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH 

- 3:Kazem Mazlumi - , "Fuse Cutout allocation in radial distribution 

system considering the effect of hidden failures" , 

INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & 

ENERGY SYSTEMS , Vol.42 , NO.0 , PP.575 _ 582 , 01 

November2012 

 استاد رير كبيام بهروز وحيدي 4

ABOLFAZL RAHIMINEJAD - 2:ALI ARANIZADE - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - , "Simultaneous distributed generation and capacitor 

placement and sizing in radial distribution system considering 

reactive power market" , Journal of Renewable and Sustainable 

Energy , Vol.6 , NO.4 , PP.1 _ 14 , 16 August2014 

VAHID SAFAVI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:MEHRDAD ABEDI - 

, "Optimal DG placement and sizing in distribution network with 

reconfiguration" , Science International-Lahore , Vol.26 , NO.3 , 

PP.1071 _ 1077 , 16 August2014 
MEHRDAD FASSIHI - 2:BEHROOZ VAHIDI - , "Reconfiguration 

of distribution systems by implementation of shuffled frog leaping 

algorithm for loss reduction" , Science International-Lahore , Vol.26 , 

NO.3 , PP.993 _ 998 , 16 August2014 
SEYED MOSTAFA TABATABAEI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 

3:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 4:S.M. AHADI SARKANI - , 

"Locating the effect of switched capacitor in distribution systems 

using support vector machine" , Science International-Lahore , Vol.26 

, NO.2 , PP.605 _ 611 , 30 May2014 
FAEGHEH IRANNEZHAD - 2:BEHROOZ VAHIDI - 

3:MEHRDAD ABEDI - 4:HAMED DEHGHANI - , "Optimal design 

with considering distributed generation in distribution systems" , 

Science International-Lahore , Vol.26 , NO.1 , PP.51 _ 56 , 01 

February2014 

5 
مهرداد ستايش 

 نظر

د يهش
 يبهشت

 استاديار

Optimal Pseudo-Dynamic Planning of Radial Distribution Networks 

Considering Small-Scale Gas Engine Units, 

A Scenario Driven multiobjective Primary–Secondary Distribution 

System Expansion Planning algorithm in the presence of wholesale–

retail market,1391 
multiobjective electric distribution system expansion planning using 

hybrid energy hub concept,1388 

بررسي عملكرد شبكه هاي عصبي در تجديد آرايش شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات 
 با بهره گيري از الگوريتم ژنتيك ,

يش سريع شبكه هاي توزيع به منظور كاهش تلفات با استفاده از الگوريتم ژنتيك تجديد آرا
,1392 
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7 
محمود رضا 
 حقي فام

تربيت 
 مدرس

 استاد

Milan Ebrahimi.A; Haghifam, M.-R.;“AHeuristicApproachfor

Multi Objective Distribution Feeder Reconfiguration Using Fuzzy 

SetsinNormalizationofObjectiveFunction”,Internationaljournalof

Applied Evolutionary Computation, volume 1 No-2, pages60-73 2010 

M. Setayesh Nazar, M.- R. Haghifam , "Multi-Objective Electric 

Distribution System Expansion Planning Using Hybrid Energy Hub 

Concept", Electric Power Systems Research, Volume 79, Issue 6, 

June 2009, Pages 899-911. 
H. Falaghi, M.-R. Haghifam, C. Singh, "Ant Colony Optimization-

Based Method for Placement of Sectionalizing Switches in 

Distribution Networks Using a Fuzzy Multiobjective Approach" , 

IEEE Transactions on Power Delivery Volume24, Issue 1, Jan. 2009 

Page(s):268 – 276. 
 Arefi, M.-R. Haghifam, H. Fathi, T. Niknam, J. Olamaei, "A Novel 

Algorithm Based on Honey Bee Mating Optimization for Distribution 

Harmonic State Estimation Including Distributed Generators", 

Powertech 2009 Conference, Bucharest, Romania, 28 June-2 July, 

2009. 

 دانشيار رازيش عليرضا سيفي 8

Niknam T, Kavoosifard A, Seifi A (2012) Distribution feeder 

reconfiguration considering fuel cell/wind/photovoltaic powerPlants 

Renewable Energy Journal 37:213-225 

Ahrari Nouri , Seifi A (2012) A new reinforcement learning 

optimisation approach for capacitor placement in distribution systems 

Elixir online journal, Elec. Engg 

Poorahmadi M, Seifi A (2012) Short-Term Analysis of Distribution 

Systems with Wind Farms Using Multi Resolution Analysis Neural 

Networks Journal of the North Carolina Academy of Science 

Mohammadi Halle Sar  ,Seifi A (2011 )Optimal substation placement 

and feeder routing in distribution systemplanning using genetic 

algorithm Elixir online journal, Elec. Engg 

Mohammadi Halle Sar ,Seifi A (2011) Optimal conductor selection in 

radial power distribution systemplanning using genetic algorithm 

Elixir online journal, Elec. Engg 

9 
محمدباقر  

 انيفيبناشر
 استاد زيتبر

 

10 
 يمسعود عل
 اكبر گلكار

خواجه 
 رينص

 استاد

Sedghi M., Aliakbar Golkar M., Haghifam M., Distribution network 

expansion considering distributed generation and storage units using 

modified PSO algorithm Elsevier(International Journal of Electrical 

Power and Energy Systems.), Vol. 52, pp221 230, 2013. 

 دانشيار رير كبيام حسن رستگار 11

HASAN DOAGOU MOJARRAD - 2:GEVORK GHAREHPETIAN - 

3:HASSAN RASTEGAR - 4:Javad Olamaei - , "Optimal Placement 

and Sizing of DG Units in Distribution Networks by Novel Hybrid 

Evolutionary Algorithm" , ENERGY , Vol.54 , NO.6 , PP.129 _ 138 , 
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01 June2013 

REZA MOHAMMADI CHABANLO - 2:HOSSEIN ASKARIAN 

ABYANEH - 3:ALI AGHELI - 4:HASSAN RASTEGAR - , 

"Overcurrent relays coordination considering transient behavior of 

fault current limiter and distributed generation in distribution power 

network" , IET GENERATION TRANSMISSION & 

DISTRIBUTION , Vol.5 , NO.9 , PP.903 _ 911 , 12 September2011 

12 

محمدرضا 
آقامحمدي 
)تهيه نرم 
 افزار(

د يشه
 عباسپور

 دانشيار

كاهش تلفات در شبكه توزيع بوشهر به كمك كنترل توان راكتيو   متعادلسازي بار و "
 –زيع نيروي برق هفتمين كنفرانم شبكه هاي تو، محمدرضا آقامحمدي، غالمرضا آگاه"

 1381ارديبهشت –ايران –تهران 

باردر فيدر هاي توزيع و متعادلسازي آن در حوزه زمان  نرم افزار شبيه ساز عدم تعادل "
 محمدرضا آقامحمدي ، سعيد سپاسي و نصراهلل پوزش"

 پرويز رمضانپور 13
د يشه

 عباسپور
 استاديار

در نظر گرفتن منابع توليد پراكنده با استفاده از برنامه ريزي ديناميكي شبكه هاي توزيع با 
 الگوريتم جستجوي هارموني تركيبي ,

به كارگيري روش بهينه سازي مقاوم به منظور مدل سازي عدم قطعيت بار الكتريكي در 
 1392مطالعات برنامه ريزي توسعه شبكه هاي توزيع ,

14 
محمد 

اسماعيل 
 همداني گلشن

 يصنعت
 اصفهان

 استاد

A. Nasri, M.E.H. Golshan, M. Saghaian-nejad,“Optimalplanningof

dispatchable and non-dispatchable distributed generation units for 

minimizing distribution system's energy loss using particle swarm 

optimization,”InternationalTransactionsonElectricalEnergy 

Systems (John Wiley), vol. 24, no. 4, pp. 504-519, Apr. 2014 

H.Hajian,M.E.H.Golshan,H.A.Shayanfar,“Compositeautomated

distribution system reliability model considering various automated 

substations,”InternationalJournalofElectricalPower & Energy 

Systems (Elsevier), vol. 54, , pp. 211-220, Jan. 2014 

H.Hajian,H.Hasanianfar,M.E.H.Golshan,“QuantitativeReliability

Assessment of Various Automated Industrial Substations and Their 

ImpactsonDistributionReliability,”IEEETransaction on Power 

Delivery, vol. 27, no. 3, pp. 1223 - 1233, Jul. 2012. 

 استاديار رازيش حيدر صامت 15

Kavoosifard A, Samet H (2013) Multi-objective Performance 

Management of the Capacitor Allocation Problem in Distributed 

System Based on Adaptive Modified Honey Bee Mating 

Optimization Evolutionary Algorithm Electric Power Components 

and Systems 

 جواد شاده 16
 يفردوس
 مشهد

 استاد

Javad Sadeh , Ehsan Bakhshizadeh , Rasoul Kazemzadeh , A new 

fault location algorithm for radial distribution systems using modal 

analysis , EN , International Journal of Electrical Power & Energy 

Systems , Volume ( 45 ) , 2013-1, Pages 271-278 

rahman dashti , Javad Sadeh , Fault section estimation in power 

distribution network only with special cutout fuse links setting , EN , 

Wulfenia , Volume ( 19 ) , 2012-8, Pages 317-323 

2.rahman dashti , Javad Sadeh , Fault section estimation in power 

distribution network using impedance based fault distance calculation 
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and frequency spectrum analysis , EN , IET Generation Transmission 

& Distribution , Volume ( 8 ) , 2014-8, Pages 1406-1417 

4.rahman dashti , Javad Sadeh , Accuracy improvement of impedance 

based fault location method for power distribution network using 

distributed-parameter line model , EN , International Transactions on 

Electrical Energy Systems , Volume ( 24 ) , 2014-3, Pages 318-334 

 يع انرژيخطا در خطوط توز يابيفاصله  ين براينو يارائه روش , , جواد ساده يحمن دشتر.
 ،2013-7( ، 10ايران، جلد )ك يبرق و الكترون ي, مهندس يكيالكتر

 63-47صفحه  

17 
عباس پور  يعل

 فرد يطهران
 دانشيار  يشر

S. Porkar ،Ali Abbaspour Tehrani Far ،P. Poure ،s. sadate, 

"Distribution system planning integration of distributed generation 

and load curtailment options in a competitve electricity market",IEEE 

T POWER ELECTR,2009 

S. Porkar ،P. Poure  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far S. Saadate, "A novel 

optimal distribution system planning framework implementing 

distributed generation in a deregulated electricity market", IEEE 

TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED 

SYSTEMS,2009 

S.S Madani  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far m Beiraghi ،M.r Benam،,Ali 

Mohammad Ranjbar, "Fast Islanding Detection For Distribution 

System Including PV Using Multi-Model Decision Tree 

Algorithm",IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS,1391 

P. Dehghanian ،m. Moeini ،Mahmoud Footohi ،,   ،Ali Abbaspour 

Tehrani Far, "Incorporating Probabilistic Cost/Worth Analysis in 

Maintenance Prioritization of power Distribution Components-A 

Practical Approach",PROCEEDINGS OF THE IEEE,2012 

S. Porkar  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far, "A nonel multistage model for 

distribution",IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND 

TECHNOLOGY, 2009 

 استاد رير كبيام مهرداد عابدي 18

Load flow in radial feeders using relaxation technique, Amirkabir 

Journal of Science & Technology, Vol. 1 No, 2, 1985, Iran (in 

Persian) 

Load flow in radial distribution systems, Amirkabir Journal of 

Science & Technology, Vol. 1. No. 1, 1985, Iran (in persian). 

Evaluation of voltage profile in distribution system due to motor 

starting, Journal of Electricity. No 15, summer 1995, (in Persian) 

19 
مصطفي 

 صديقي زاده

د يشه
 يبهشت

 استاديار

Optimal reconfiguration and capacitor placement for power loss 

reduction of distribution system using improved binary particle 

swarm optimization,1392 

Reconfiguration of Radial Distribution Systems with Fuzzy Multi-

Objective Approach Using Modified Big Bang-Big Crunch 

Algorithm,1393 

Optimal Allocation and Sizing of Capacitors to Minimize the 

Distribution Line Loss and to Improve the Voltage Profile Using Big 

Bang-Big Crunch Optimization,1390 
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An Efficient Hybrid Big Bang–Big Crunch Algorithm for Multi-

objective Reconfiguration of Balanced and Unbalanced Distribution 

Systems in Fuzzy Framework,1391 

Optimal DG Allocation in Distribution Network Using a Modified 

Discrete Particle Swarm Optimization (MDPSO),1392 

 دانشيار رازيش مهدي رئوفت 20

Fallah khoshbakht A, Raoofat M (2011) Optimal Allocation of 

Distributed Generations and Remote Controllable Switches in 

Distribution Networks International Journal of Distributed Energy 

Resources 

Raoofat M (2011) Simultaneous Allocation of DGs and Remote 

Controllable Switches in Distribution Networks Considering 

Multilevel Load Model International Journal of Electrical Power & 

Energy Systems 

 استاد رازيش ابراهيم فرجاه 21

EGHTEDARPOUR N, Farjah E, Khayatian A (2010) Intelligent 

Identification of Flicker Source in Distribution Systems IET 

Generation, Transmission & Distribution 

Farjah E, Bornapour M, Niknam T, Bahmani firouzi B (2012) 

Placement of Combined Heat, Power and Hydrogen Production Fuel 

Cell Power Plants in a Distribution Network 

Bahmani firouzi B, Farjah E, Niknam T, Azad Farsani E (1391) A 

NEW HYBRID HBMO-SFLA ALGORITHM FOR MULTI-

OBJECTIVE DISTRIBUTION FEEDER RECONFIGURATION 

PROBLEM CONSIDERING DISTRIBUTED GENERATOR UNITS 

Iranian Journal of Science and Technolgy- Transaction of Electrical 

Engineering 

 

 مطالعات كيفيت توان 

ي مطالعات  فرد در زمينه 10( ارائه شده است. طبق اين جدول، 3-1ي مطالعات كيفيت توان در جدول ) ليست پژوهشگران حوزه

 هاي اميركبير، شهيد عباسپور، شيراز، تبريز، فردوسي مشهد و خواجه نصير فعال هستند.  كيفيت توان از دانشگاه

 ي مطالعات كيفيت توان پژوهشگران حوزه( : 3-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 
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1 
حسين 
 حسينيان

 استاد رير كبيام

M.GH - 2:A.D - 3:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - , "Double-Cage 

Lnduction Motors Behavior Under Flicker Conditions" , Journal of 

Electrical Power and Energy Conversion Systems(JEPECS) , Vol.1 , 

NO.1 , PP.1 _ 7 , 01 August2013 

HOSSEIN DEHGHANI TAFTI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:R. A. 

Naghizadeh - 4:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - , "Power quality 
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disturbance classification using a statistical and wavelet-based Hidden 

Markov Model with Dempster-Shafer algorithm" , INTERNATIONAL 

JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS , 

Vol.47 , NO.1 , PP.368 _ 377 , 17 December2012 
ATENA DARVISHI - 2:ARASH ALIMARDANI - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - 4:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - , "Shuffled Frog- Leaping 

algorithm for control of selective and total harmonic distortion" , 

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY , 

Vol.12 , NO.1 , PP.111 _ 121 , 09 February2014 
MAHMOOD NARIMANI - 2:BEHROOZ VAHIDI - 3:S.HOSSEIN 

HOSSEINIAN - , "Harmonic Contribution Determination by 

Electricity Tracing Methods" , Science International-Lahore , Vol.25 , 

NO.4 , PP.751 _ 756 , 22 November2013 
AHMAD JAVID GHANIZADEH - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 

3:GEVORK GHAREHPETIAN - , "HARMONIC DISTURBANCE 

COMPENSATING ANDMONITORING IN ELECTRIC TRACTION 

SYSTEM" , Electrical and Electronics Engineering: An International 

Journal (ELELIJ) , Vol.2 , NO.3 , PP.1 _ 11 , 01 August2013 

2 
علي مصلي 

 نژاد

د يشه
 عباسپور

 استاديار

Suppression Of Voltage Flicker Using Series Capacitors, 

38thInternational UPEC Conference , september 2003 , Thessaloniki 

A Novel Method for Assesment of Passive Filter Parameters, 18th 

International Power System Conference (PSC 2002), Tehran, Iran 

Analysis Of Effect Of Voltage Flicker On Induction Motor Operation , 

14th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE 2006), 

Tehran, Iran 

 استاديار رازيش حيدر صامت 3

Hamedani golshan M, Samet H (2006) A NEW DIFFERENTIAL 

PROTECTION ALGORITHM BASED ON RISING RATE 

VARIATION OF SECOND HARMONIC CURRENT Iranian Journal 

of Science & Technology, Transaction B, Engineering 

Samet H, Hamedani golshan M (2008) Employing stochastic models 

for prediction of arc furnace reactive power to improve compensator 

performance IET Generation, Transmission & Distribution 

Samet H, Farjah E, Sharifi Z (2014) A dynamic, nonlinear and time 

varying model for electric arc furnace International Transactions on 

Electrical Energy Systems 

Samet H, Ghanbari T, Ghaisari J (2014) Maximum Performance of 

Electric Arc Furnace by Optimal Setting of the Series Reactor and 

Transformer Taps Using a Nonlinear Model IEEE Tranactions on 

Power Delivery 

Samet H, Mojallal A (2014) Enhancement of Electric Arc Furnace 

Reactive Power Compensation Using Grey-Markov Prediction Method 

IET Generation, Transmission & Distribution 

4 
ابراهيم 
 بابايي

 دانشيار زيتبر

E. Babaeiand M. Farhadi Kangarlu,“Voltagequalityimprovementby

dynamic voltage restorer based on direct three-phase converter with 

fictitiousdclink,”IETGeneration,Transmission&Distribution,vol.

5, no. 8, pp. 814-823, August 2011 

E. Babaei, M. Farhadi Kangarlu, andM.Sabahi,“Mitigationofvoltage
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disturbances using dynamic voltage restorer based on direct 

converters,”IEEETrans.PowerDel.,vol.,25no.,4pp.2676-2683, 

Oct. 2010 

A. Nazarloo, S. H. Hosseini, E. Babaei, and M. B. Bannae Sharifian, 

“Compensation of voltage sags with new control method for D-

STATCOM used in 13-busdistributionnetwork,”TheComputing

Science and Technology International Journal, vol. 2, no. 2, pp. 23-28, 

June 2012 

E.BabaeiandM.FarhadiKangarlu,“Cross-phase voltage sag 

compensator for three-phasedistributionsystems,”Elsevier

International Journal of Electrical Power and Energy Systems 

(IJEPES), vol. 51, pp. 119-126, Oct. 2013 

5 
مهرداد 

 طرفدار حق
 استاد زيتبر

M. Tarafdar Haque, T. Ise, S. H. Hosseini, A Novel Control Strategy 

for Active Filters Usable in Harmonic Polluted and/or Imbalanced 

Utility Voltage Case", Journal of Japan Society for Power Electronics, 

Vol. 26, No. 1, 2000, pp.86-94. 

M.TarafdarHaque,S.H.Hosseini,“ANewStrategyforSimultaneous

Compensation of Instantaneous Reactive Power and Harmonic of Non-

LinearLoads”,InternationalJournalofEngineering,Vol.,14No.,4

Nov. 2001, pp. 333-338 

M. Jafari, S. B. Naderi, M. Tarafdar Hagh, M. Abapour, S. H. 

Hosseini, "Voltage Sag Compensation of Point of Common Coupling 

(PCC) Using Fault Current Limiter", IEEE Trans. on Power Delivery, 

Vol. 26, Issue 4, Oct. 2011, pp. 2638-2646. 

 محمد منفرد 6
 يفردوس
 مشهد

 استاديار

3.S. Golestan , Mohammad Monfared , J. M. Guerrero , Second Order 

Generalized Integrator Based Reference Current Generation Method 

for Single-Phase Shunt Active Power Filters Under Adverse Grid 

Conditions , 4th Power Electronics, Drive Systems & Technologies 

Conference (PEDSTC2013) , 2013-02-13 

8.Saeed Golestan , Mohammad Monfared , Josep M. Guerrero , A 

Novel Method for Extraction of the Reference Compensating Current 

for Single-Phase Shunt Active Power Filters , International Conference 

on Electrical Engineering and Informatics , 2011-07-17 

7 
 يمحمد توكل

 نايب

خواجه 
 رينص

 استاد

M.T.Bina,B.Rahmani,andM.Saki“PowerQuality”JavedanKherad

Publication, 2011. In Persian 

M.T.Bina“TheControloftheNon-ActivePowersandHarmonics”

K.N.T.U. of Technology Publication, 1st Edition, 2003 

J.Modarresi,M.Fallah,E.Gholipour,andM.T.Bina“Improvingthe

SRF method to compensate low-order harmonics under non-sinusoidal 

networkvoltages”AcceptedinTurkishJournalofElectrical

Engineering & Computer Sciences 

B. Rahmani, and M.T. Bina “Advanceduniversalpowerquality

conditioning systems in three-phase four-wire supply networks under 

non-idealwaveforms”PRZEGLؤ„DELEKTROTECHNICZNY

(Electrical Review), vol. 88, no. 5b, 2012, pp. 206-210 

M.T.Bina,andE.Pashajavid“Anefficientproceduretodesignpassive

LCL-filtersforactivepowerfilters”ElectricPowerSystemsResearch,
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vol. 79, no. 4, Apr 2009, pp. 606–614. 

8 
گئورك قره 

 پتيان
 استاد رير كبيام

M.Firouzi,G.B.GharehpetianandM.Pishvaei,“THD Reduction of 

PCC Voltage by Using Bridge-Type Fault Current Limiter”,  

International Transaction on Electrical Energy Systems, Vol. 23, Issue 

5, July 2013, pp.  655–668 

Atrin Tavakoli1, B. Vahidi1, M. J. Sanjari1, H. Karami, G. B. 

Gharehpetian, "A Novel Control Approach of  Isolated Power System 

to Reduce THD", Journal of Scinece International-Lahore , Vol. 25, 

Issue 4,  Nov. 2013 pp. 769-775 

A. J. Ghanizadeh, S. H. Hosseinian, G. B. Gharehpetian, "Harmonic 

Disturbance Compensating  and Monitoring in Electric Traction 

System", Electrical and Electronics Engineering: An International 

Journal (ELELIJ), Vol. 2, No. 3, August 2013, pp.1- 11 

N. Farokhnia, S. H. Fathi, R. Salehi, G. B. Gharehpetian and M. 

Ehsani, “Improved Selective Harmonic Elimination Pulse-Width 

Modulation Strategy in Multilevel Inverters”,Journalof  IET Power 

Electronics, Vol. 5, Issue 9, pp. 1904–1911, Nov. 2012 

M. G. Hosseini Aghdam,S.H.FathiandG.B.Gharehpetian,“A

Modified Harmonic Elimination Method with a Wide Range of 

Modulation Indices for Multi-Level Inverter with Unequal DC-

Sources”,InternationalJournalofLatinAmericanAppliedResearch

(LAAR), Vol. 39, No.1 , 2009, pages 65-74 

 دانشيار رير كبيام حميد فتحي 9

NAEEM FAROKHNIHA - 2:S.HAMID FATHI - 3:NIMA 

YOUSEFPOOR - 4:MOHAMMDDKAZEM BAKHSHIZADEH - , 

"Minimization of total harmonic distortion in a cascaded multilevel 

inverter by regulating voltages of DCsources" , IET POWER 

ELECTRONICS , Vol.Vol. 5 , NO.0 , PP.106 _ 114 , 01 January2012 

:ALI SHOJAEI - 2:S.HAMID FATHI - , "An Improved Selective 

Harmonics Elimination Method to Reduce Voltage THD in Parallel 

Multilevel Inverters" , INTERNATIONAL REVIEW OF 

ELECTRICAL ENGINEERING-IREE , Vol.6 , NO.7 , PP.3196 _ 

3203 , 28 December2011 

NAEEM FAROKHNIHA - 2:Hadi Vadizadeh - 3:S.HAMID FATHI - 

4:Fariba Anvariasl - , "Calculating the Formula of Line-Voltage THD 

in Multilevel Inverter with Unequal DC Sources" , IEEE 

TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS , Vol.58 , 

NO.8 , PP.3359 _ 3372 , 01 August2011 

REZA SALEHI SHARAFDARKOLAEE - 2:NAEEM 

FAROKHNIHA - 3:MEHRDAD ABEDI - 4:S.HAMID FATHI - , 

"Elimination of Low Order Harmonics in Multilevel Inverters Using 

Genetic Algorithem" , JOURNAL OF POWER ELECTRONICS , 

Vol.11 , NO.2 , PP.132 _ 139 , 15 March2011 

MOHAMMDDKAZEM BAKHSHIZADEH - 2:S.HAMID FATHI - 

3:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 4:JAFAR MILIMONFARED 

- 5:NAEEM FAROKHNIHA - , "Selective Harmonic Elimination in 

Cascade Multilevel Inverterwith Variable DC Sources Using Artificial 

Neural Networks" , INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL 
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ENGINEERING-IREE , Vol.Vol. 6 , NO.0 , PP.49 _ 57 , 01 

February2011 

 استاديار زيتبر مهدي عباپور 10

M. Jafari, S.B. Naderi, M.T. Hagh, M. Abapour, S.H. Hosseini, 

“Voltagesagcompensationofpointofcommoncoupling(PCC)using

faultcurrentlimiter”PowerDelivery,IEEETransactionson,(4)26

2638-2646 

H. Hosseini, M. Abapour, M. Tarafdar hagh, "Power Quality 

Improvement by Use of a New Topology of Fault Current Limiter", 

Electrical Eng./Electronics, Computer, Telecommunication and 

Information Technology (ECTI) Intl. Conf, 2007, Chiang Mai, 

Thailand, May 9-12, pp. 305-308. 

 رضا قاضي 
 يفردوس
 مشهد

 استاد

Hamid A. Toliyat , Reza Ghazi , An optimal and flexible control 

strategy for active filtering and power factor correction under non-

sinusoidal line voltages , EN , IEEE Transactions on power delivery , 

2001-4 

25.Rafiei , Reza Ghazi , Toulit , IEEE-519- based real time and optimal 

control of active filters under nonsinusoidal line voltages using neural 

networks , EN , IEEE Transactions on power delivery , 2002-7 

24.Reza Ghazi , - - , H.A. Toliyat , An Optimal and Programmable 

Control Strategy for Flexible and Standard Active Filtering under Non-

Sinusoidal Line Voltages , EN , Iranian Journal of Science and 

Technology Transaction B-Engineering , 2002-11 

 مطالعات پايايي 

ي پاياايي از   فارد در زميناه   9( ارائه شده است. طباق ايان جادول،    4-1ي مطالعات پايايي در جدول ) ليست پژوهشگران حوزه

 هاي شري ، شهيد عباسپور، فردوسي مشهد، اميركبير، تهران، تربيت مدرس، شيراز و خواجه نصير فعال هستند.  دانشگاه

 ي مطالعات پايايي پژوهشگران حوزه( : 4-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
محمود 
فتوحي 

 فيروزآبادي

 استاد  يشر

Amir Safdarian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, and Farrokh Aminifar, 

Matti Lehtonen, "A New Formulation for Power System Reliability 

Assessment with AC Constraints", International Journal of Electrical 

Power and Energy Systems, No. 56, pp. 298-306, 2014. 

Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Farrokh Aminifar, Iman Rahmati, 

"Reliability Study of HV Substations Equipped with the Fault Current 

Limiter", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, pp. 

610-617, April 2012. 
A. Akhavein, M. Fotuhi-Firuzabad, "A Heuristic-based Approach for 

Reliability Importance Assessment of Energy Producers", Journal of 

Energy Policy, Vol. 39, pp.1562-1568, 2011 
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T. Daemi, A. Ebrahimi, M. Fotuhi-Firuzabad, "Constructing the 

Bayesian Network for Components Reliability Importance Ranking in 

Composite Power Systems", International Journal of Electrical Power 

and Energy Systems, Vol. 43, pp.474-480, 2012. 
S. Zadkhast, M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar, R. Billinton, S. O. 

Faried, and A. A. Edris, "Reliability Evaluation of an HVDC 

Transmission System Tapped by a Voltage Sourced Converter (VSC) 

Station", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 25, No. 3, 2010, 

pp. 1962-1970 

2 
پرويز 

 رمضانپور

د يشه
 عباسپور

  استاديار

 علي پيروي 3
 يفردوس
 مشهد

 استاد
د و انتقال شمال خراساان , ينان شبكه توليت اطميقابل ي,عارضياب يزدي  ير شري, ام يرويپ يعل

 64-46صفحه  ،1996-4(،  8جلد) د ,مشه يدانشگاه فردوس-يدانشكده مهندس

4 
حسين 

عسكريان 
 ابيانه

 استاد رير كبيام

HAMED HASHEMI DZKI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 

3:GEVORK GHAREHPETIAN - 4:HAMED NAFISI - , "Optimized 

Allocation of DGs to Improve System Reliability Based on Loading 

Effects" , ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE AND 

ENGINEERING , Vol.39 , NO.5 , PP.3905 _ 3915 , 01 

September2014 

HAMED HASHEMI DZKI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 

3:MEHDI GARMROODI - 4:HOSSEIN MAHDINIA RUDSARI - 

5:K.Mazloumi - , "A novel approach based on reliability andlysis to 

allocate protective devices" , TURKISH JOURNAL OF 

ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCES , 

Vol.22 , NO.2 , PP.315 _ 326 , 20 January2014 

HAMED HASHEMI DZKI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 

3:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 4:SEYED MOHAMMAD 

MOUSAVI AGAH - , "Optimized operation and maintenance costs to 

improve system reliability by decreasing the failure rate of distribution 

lines" , TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 

AND COMPUTER SCIENCES , Vol.21 , NO.0 , PP.2191 _ 2204 , 25 

October2013 

 استاديار تهران خ اميني فرفر 5

E. Khalilzadeh, M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar, and A. Ghaedi, 

“ReliabilityModelingofRun-Of the-River Power Plants in Power 

SystemAdequacyStudies,”IEEETransactionsonSustainableEnergy,  

to appear 

A. Safdarian, M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar, and M. Lehtone, “A

New Formulation for Power System Reliability Assessment with AC 

Constraints, ” International Journal of Electrical Power and Energy 

Systems, Vol. 56, pp. 298-306, March 2014 

M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar,andI.Rahmati,“ReliabilityStudy

ofHVSubstationsEquippedwiththeFaultCurrentLimiter,”IEEE

Transactions on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, pp. 610-617, July 

2011 

F. Aminifar, S. Bagheri-Shouraki, M. Fotuhi-Firuzabad, and  M. 
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Shahidehpour,“ReliabilityModelingofPMUsUsingFuzzySets,”

IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 25, No. 4, pp. 2384-2391, 

November 2010 

S. Zadkhast, M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar, R. Billinton, S. O. 

Faried,andA.A.Edris,“ReliabilityEvaluationof an HVDC 

Transmission System Tapped by a Voltage Sourced Converter (VSC) 

Station,”IEEETransactionsonPowerDelivery,Vol.,25No.,3pp.

1962-1970, July 2010 

 دانشيار تهران حسن منص  6

M.E.MosayebianandH.Monsef,”ReliabilityEvaluationinPower

SystemIntegratedwithWindPower”,InternationalReviewon

Modeling and Simulations, vol. 3. no. 3, pp. 368-372, June 2010. 

H.Monsef,M.N.Jaefari,”TransmissionCost Allocation Based on Use 

ofReliabilityMarginUnderContingencyConditions”,IETGener.,

Transm.& Distrib., vol. 3, iss. 6, June 2009, pp. 574–585. 

Jaefari,”ReliabilityBasedApproachforTransmissionPricingin

RestructuredPowersystem,”Journal of University College of Eng., 

University of Tehran, vol. 40, no. 3, Sep. 2006, pp. 423-432( in 

Persian). 

M.Khodayari,M.Mahdavi,andH.Monsef,”Simultaneous

Scheduling of Energy & Spinning Reserve Considering Customer and 

Supplier Choice on Reliability”,IranianConferenceofElectrical

Engineering, Tehran, Iran, April 2011. 

M.E.Mosayebian,H.Monsef,”ReliabilityAnalysisofWindEnergy

inElectricPowerSystems”,6thInternationalconferenceonTechnical

and Physical Problems of PowerEngineering, Tabriz, September 2010. 

7 
محمود رضا 
 حقي فام

تربيت 
 مدرس

 استاد

Ghaderi, A.; Haghifam, M.-R.;Abedi,Seyed,A.;“Applicationof

Monte Carlo simulation in Markov process for reliability analysis, 

ProbabilisticMethodsAppliedtoPowerSystems(PMAPS)”2010,

IEEE 11th International Conference on, 2010 , Page(s): 293 – 298 

A.-R. Alesaadi, M.-R. Haghifam, M. Fotuhi-Firuzabad, "Reliability 

evaluation oftransmission network including effect of protection 

systems", EuropeanTransactions on Electrical Power, Volume 18, 

Issue 8, Date: November 2008,Pages: 769-783. 

H. Haroonabad, M.-R. Haghifam (2007): Generation Reliability 

Assessmentin Power Pool Market, Modares Technical Journal, pp: 51-

60, 2007 

H. Haroonabad, M.-R. Haghifam (2007): Generation Reliability 

Assessmentin Oligopoly Power Market, University of Tehran- Journal 

of faculty ofengineering, pp: 653-622, 2007 

H. Garaghozloo, M.-R. Haghifam, M. Fotouhi-Firozabad , 

D.Farrokhzad(2007): A New Method for Composite Reliability 

AssessmentUsing Graph Theory Concept, Tabriz University 

Engineering FacultyJournal, Vol: 46, No. 46, pp. 23-38 

 Dehghani M, Goel L, Li W (2014) PMU based observability reliability استاديار رازيش مريم دهقاني 8

evaluation in electric power systems Electric Power Systems Research 

  استاديارخواجه رضا يعل 9
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 ها مطالعات ريزشبكه 

از   فارد در ايان زميناه    13( ارائه شده است. طبق اين جادول،  5-1در جدول ) ها ت ريزشبكهي مطالعا ليست پژوهشگران حوزه

 هاي خواجه نصير، اميركبير، شهيد بهشتي، شيراز، شري ، علم و صنعت، شهيد عباسپور و صنعتي اصفهان فعال هستند.  دانشگاه

 ها ي مطالعات ريزشبكه گران حوزهپژوهش( : 5-1 )جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
عباس  يعل

 يپور طهران
 فرد

 دانشيار  يشر

A. Ahmari-nezhad  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far   ،Mehdi Ehsan ،

Mahmoud Footohi ،M. Abroshan,"Optimal Design of Stand-Alone 

PV/Wind Generator and Diesel System by Using Individual particle 

Optimization Algorithm",IEEE TRANSACTIONS ON POWER 

SYSTEMS,2012 

Z. SHahooei  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far   ، ,Mahmoud 

Footohi,"Reliability Improvement of power system Utilizing ESS and 

Wind Farm",IEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS AND 

PACKAGING TECHNOLOGIES,2011 

Mahram Ghazvini  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far  ، ,Mahmoud Footohi, 

"A particle swarm optimization-based approach to achieve optimal 

design and operation strategy of standalone hybrid energy 

systems",TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING 

AND COMPUTER SCIENCES,2013 

A. Ahmarinezhad  ، ، Ali Abbaspour Tehrani Far   ،Mehdi Ehsan ،

Mahmoud Footohi,"Optimal Sizing of a Stand Alone Hybrid System 

for Ardabil Area of iran",INTERNATIONAL JOURNAL OF 

THEORETICAL PHYSICS,2012 

2 
 يمسعود عل
 اكبر گلكار

خواجه 
 رينص

 استاد

Hajizadeh,A., Aliakbar Golkar M.,"A Robust Control of Hybrid Fuel 

Cell/Energy Storage Distributed Power Generation System in Weak 

Grid under Balanced and Unbalanced Voltage Sag, European 

Transactions on Electrical Power(ETEP), Euro. Trans. Electr. Power 

2011, Published online 20 May 2010 

Hajizadeh A., Aliakbar Golkar M.," Control of Hybrid Fuel Cell 

/Energy Storage Distributed Generation Systems against Voltage Sag 

", Elsevier(International Journal of Electrical Power and Energy 

Systems.), Vol 32, Iss 4, pp 488-497, 2010 

Aliakbar Golkar M., and Hajizadeh A, "Fuzzy Neural Control of a 
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 دانشگاه
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Hybrid Fuel Cell/Battery Distributed Power Generation Systems", 

Journal of IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 3, 

No. 4 , pp 402-414, 2009 

Hajizadeh A., Aliakbar Golkar M.," Intelligent robust control of 

hybrid distributed generation system under voltage sag ", 

Elsevier(International Journal of Expert Systems with Applications ), 

Vol. 37, pp. 7627-7638, 2010, 

Hajizadeh A., Aliakbar Golkar M., Voltage Control and Active Power 

management of Hybrid Fuel Cell/ Energy Storage Power Conversion 

System under Unbalanced Voltage Sag Condition,  IEEE Transactions 

on Energy Conversion, Vol.25, No.4, pp1195-1208, Dec. 2010 

3 
گئورك قره 

 پتيان
 استاد رير كبيام

Mohammad Javad Sanjari, G. B. Gharehpetian, "Game Theoretic 

Approach to Cooperative Control of Distributed Energy Resources in 

Islanded Microgrid Considering Voltage and Frequency Stability", 

Neural Computing and Applications, August 2014, Volume 25, Issue 

2, pp 343-351 

Mohammad Javad Sanjari, G. B. Gharehpetian, "Incomplete 

Information Based Decentralized Cooperative Control Strategy for 

Distributed Energy Resources of VSI-Based Microgrids", Neural 

Computing and Applications, July 2014, Volume 25,Issue 1, pp 189-

197 

M. J. Sanjari, G. B. Gharehpetian, "Pattern Discovery Based 

Preventive Control Strategy for VSI-based Microgrids Against 

Islanding", Electric Power Components and Systems, Vol. 42, Issue 5, 

April 2014, pp. 507–519 ( 

M. J. Sanjari, G. B. Gharehpetian, "Unified Framework for Secondary 

Frequency and Voltage Control of Autonomous Microgrids",  IET 

Generation, Transmission & Distribution, Vol. 7, Issue 9, September 

2013, pp. 965–972 

M. Gholami, M. J. Sanjari and G. B. Gharehpetian, "PMU-based 

Voltage Stability Assessment in Microgrids by ANNs Considering 

Single Contingencies", International Review of Electrical Engineering 

(IREE), Vol. 7, No. 6,  November - December 2012, pp. 6317-6323 

 محسن حمزه 4
د يشه
 يبهشت

 استاديار

A New Control Strategy in a Multi-bus MV Microgrid with 

Unbalanced Loads,1391 

Active Power Management of Multi-Hybrid Fuel Cell/Supercapacitor 

Power Conversion System in a Medium Voltage Microgrid,1391 

A Decentralized Self-Adjusting Control Strategy for Reactive Power 

Management in an Islanded Multi-Bus MV Microgrid,1391 

Integrating a Hybrid Power Source into an Islanded MV Microgrid 

using CHB Multilevel Inverter,139 

. Harmonic and Negative-Sequence Current Control in an Islanded 

Multi-Bus MV Microgrid,1392 

 استاد رازيش ابراهيم فرجاه 5

Eghtedarpour   , Farjah E (2014) Power Control and Management in a 

Hybrid AC/DC MicrogridIEEE Transactions on Smart Grid 

Ghanbari T, Farjah E (2014) A Multiagent-Based Fault-Current 

Limiting Scheme for the Microgrids IEEE TRANSACTIONS ON 
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POWER DELIVERY 

EGHTEDARPOUR N, Farjah E (2014) Distributed Charge/Discharge 

Control of Energy Storages in a Renewable-Energy-Based DC Micro-

grid IET Renewable Power Generation 

Ghanbari T, Farjah E (2013) Unidirectional Fault Current Limiter: An 

Efficient Interface Between the Microgrid and Main Network IEEE 

Transactios on Power Systems 

Ghanbari T, Farjah E (2012) Development of an Efficient Solid-State 

Fault Current Limiter for Microgrid IEEE TRANSACTIONS ON 

POWER DELIVERY 

6 
حسين 
 حسينيان

 استاد رير كبيام

PORIA HASAN POR DIVSHALI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 

3:MEHRDAD ABEDI - , "Enhancing small signal stability and 

reactive power sharing accuracy in autonomous microgrids by a new 

decentralized reactive power controller" , ELECTRIC POWER 

COMPONENTS AND SYSTEMS , Vol.40 , NO.16 , PP.1820 _ 1841 

, 09 November2012 

PORIA HASAN POR DIVSHALI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 

3:MEHRDAD ABEDI - , "A Novel multi stage fuel cost minimization 

in a VSC based microgrid considering stabilityfrequency and voltage 

constraints" , IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS , 

Vol.9 , NO.9999 , PP.1 _ 9 , 24 October2012 

MEHRDAD ABEDI - , "Decentralized Cooperative Control Strategy 

of Microsources for Stabilizing Autonomous VSC-Based Microgrid" , 

IEEE TRANSACTIONS ON POWER SYSTEMS , Vol.27 , NO.4 , 

PP.1949 _ 1959 , 22 October2012 

PORIA HASAN POR DIVSHALI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 

3:MEHRDAD ABEDI - 4:ARASH ALIMARDANI - , "Small signal 

stability and load sharing improvement of autonomous microgrids 

using auxiliary loop" , ELECTRIC POWER COMPONENTS AND 

SYSTEMS , Vol.0 , NO.0 , PP.648 _ 671 , 28 March2012 

M. Mohammadi - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:GEVORK 

GHAREHPETIAN - , "Optimization of hybrid solar energy 

sources/wind turbinesystems integrated to utility grids as microgrid 

(MG) underpool/bilateral/hybrid electricity market using PSO" , 

SOLAR ENERGY , Vol.1 , NO.1 , PP.1 _ 10 , 22 December2011 

 دانشيار رازيش عليرضا سيفي 7

Motevasel M, Seifi A (2014) Expert energy management of a micro-

grid considering wind energy uncertaintyy Energy Conversion and 

Mana gemen t 

Jangjoo M, Seifi A (2014) Real time voltage stabilization in microgrid 

ARCHIVES OF ELECTRICAL ENGINEERING 

Jangjoo M, Seifi A (2014) Optimal voltage control and loss reduction 

in microgrid by active and reactive power generation Journal of 

Intelligent & Fuzzy Systems 

Motevasel M, Seifi A, Niknam T (2013) Multi-objective energy 

management of CHP (combined heat and power)-based micro-grid 

Energy 

Anvari moghaddam A, Seifi A, Niknam T (2012) Multi-operation 
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management of a typical micro-grids using Particle 

SwarmOptimization: A comparative study Renewable and Sustainable 

Energy Reviews 

8 
محسن 
 كالنتر

علم و 
 صنعت

 استاد

S.M. Mousavi G. and M. Kalantar, "Optimal sizing, economic 

analysis and dynamic behaviour of an isolated integrated wind 

turbine, microturbine, and battery storage", International Review of 

Electrical Engineering, IREE, vol. 4, no. 6, Part A, December 2009, 

pp. 1231-1242 

A. Tofighi and M. Kalantar, "Adaptive passivity-based control of 

PEM fuel cell/battery hybrid power source for stand-alone 

applications", Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 

10, no. 4, pp. 111-120, 2010. 

S. C. Tripathy, M. Kalantar, and R. Balasubramanian, "Dynamics and 

stability of a hybrid wind-diesel power system", International Journal 

of Energy Conversion and Management, Elsevier, vol. 33, no. 12, pp. 

1063-1072, December 1992. 

S. C. Tripathy, M. Kalantar, and R. Balasubramanian, "Dynamic and 

stability of wind and diesel turbine generator with superconducting 

magnetic energy storage unit on an isolated power system", IEEE 

Trans. Energy Conversion, vol. 6, no. 4, pp. 579-585, December 1991. 

 دانشيار رير كبيام حسن رستگار 9

ALI ASGHAR GHADIMI - 2:HASSAN RASTEGAR - 3:farzad 

razavi - , "Optimal Active and Reactive Power Sharing between 

several Distributed Generation Units in a Stand-Alone MicroGrid 

Using Artificial Neural Network" , , Vol.5 , NO.1 , PP.38 _ 49 , 22 

May2011 

HASSAN RASTEGAR - 2:ALI ASGHAR GHADIMI - , "Load 

sharing control of fuel cell based generation units in stand-alone 

distribution networks" , australian journal of electrical and electronics 

engineering , Vol.8 , NO.1 , PP.39 _ 53 , 31 January2011 

S.HAMID FATHI - 2:HASSAN RASTEGAR - 3:ALI ASGHAR 
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A. Ghafuri, M. Zolghadri, M. Ehsan, "Transient Stability 
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Golkhah,SMT.Bathaee,“Transientstatestudiesfortypicalpower

system by using Z-transformer”TPEturkey2006 

Barti,Fotuhi-Firuzabad,Ehsan,Ara,SMT.Bathaee,“Applicationof
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 هاي هوشمند مطالعات شبكه 

فارد در ايان    13( ارائه شده است. طبق ايان جادول،   10-1هاي هوشمنددر جدول ) ي مطالعات شبكه ليست پژوهشگران حوزه

 علم و صنعت، شهيد عباسپور، خواجه نصير، تهران، صنعتي اصفهان و فردوسي مشهد فعال هستند.هاي  زمينه از دانشگاه

 هاي هوشمند ي مطالعات شبكه پژوهشگران حوزه( : 10-1 ) جدول

 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه نام دانشگاه نام فرد پژوهشگر رديف

  استاد علم و صنعت انفريشا يدرعليح 1

 اه علم و صنعت ايرانانتشارات دانشگ -توزيع هوشمند  يكتاب شبكه ها استاد علم و صنعت ديشهرام جد 2

  استاديار د عباسپوريشه رضا محمدي 3
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Journal of Information and Communication Technology 

(IJICT), Special Issue on IT Applications and Services, Vol. 

2, No.3, Nov. 201, pp. 49-57 

  استاديار ريخواجه نص ييتورج امرا 5

  استاديار د عباسپوريشه حسن تركمن 6

  دانشيار پورد عباسيشه مجتبي خدر زاده 7

 دانشيار د عباسپوريشه محمد تقي عاملي 8
newaascontroldemandautomaticofPresentation“

frequency control method in smart grids, Micro perspectives 

for decentralized energy supply, 2011 

9 
اكبر  يمسعود عل
 گلكار

 استاد ريخواجه نص

Biabani M., Aliakbar Golkar M., Sajadi A., A Two Ways 

Communication-Based Distributed Control for Direct Load 

Control in Smart Distribution System, International Journal 

of Przeglad Elektrorechniczny, Pe 3020, ISSN 0033-2097, R. 

89 NR 3a/2013,PP126-131, 

Hajizadeh A., Aliakbar Golkar M., Optimal intelligent 

control of plug-in fuel cell electric vehicles in smart electric 

grids, Iranian Journal of Hydrogen & Fuel Cell 1, Pp 55-63, 

2014. 

 استاديار تهران فرخ اميني فر 10

J. M. Guerrero, F. Aminifar, A. Davoudi, J. Jatskevich, and 

H.Kakigano,“GuestEditorialSpecialSectiononSmart

DistributionSystems,”IEEETransactionsonSmartGrid,to

appear 
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 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه نام دانشگاه نام فرد پژوهشگر رديف

S. Golshannavaz, S. Afsharnia, and F. Aminifar,“Smart

distribution Grid: Optimal Day-Ahead Scheduling with 

ReconfigurableTopology,”IEEETransactionsonSmart

Grid,  to appear 

 دانشيار تهران  حسن منص  11

P .Khajavi ,H. Monsef “,Loadprofile Reformation through 

Demand Response Programs Using Smart Grid ,”IEEE 

conference on Modern Electric Power Systems (MEPS’10,) 

20-22 September2010, Wroclaw, Poland. 

P. Khajavi ,H. Monsef “,System Stress Reductionthrough 

Demand Response Programs Using Smart Grid  ,”4 th
Power 

System Protectionand Control conference (PSPC,)January 

19-20 2010 ,University of Tehran, Tehran. 

P. Khajavi ,H. Monsef “,Describing ProblemsFacing Demand 

Response Programs and solving them usingSmart Grid ,”

1st
Conference onElectrical Smart Grids ,October 19 – 21, 

2010 ,Sharif University of Technology, Tehran. (Selected 

paper of the conference 

 محمدامين لطيفي 12
 يصنعت

 اصفهان
  استاديار

  استاديار مشهد يفردوس محمد منفرد 13
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 پذيرهاي تجديدمطالعات انرژي 

فرد در ايان   21جدول،  ( ارائه شده است. طبق اين11-1پذير در جدول ) هاي تجديد ي مطالعات انرژي ليست پژوهشگران حوزه

شري ، علم و صنعت، اميركبير، تهران، شهيد بهشتي، شهيد عباساپور، صانعتي اصافهان، شايراز، تبرياز،      هاي  زمينه از دانشگاه

 فردوسي مشهد، خواجه نصير و تربيت مدرس فعال هستند.

 هاي تجديدپذير مطالعات انرژي ي پژوهشگران حوزه( : 11-1 )جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
محمدرضا 
 ذوالقدر

  دانشيار  يشر

2 
محسن 
 كالنتر

علم و 
 صنعت

 استاد

M. Kalantar and S.M. Mousavi G., "Posicast control within feedback 

structure for a dc-dc single ended primary inductor converter in 

renewable energy applications", Applied Energy, Elsevier, vol. 87, no. 

10, pp. 3110-3114, October 2010. 

3 
مجتبي 

 آقاميرسليم
 استاد رير كبيام

 

 دانشيار رير كبيام حسن رستگار 4

SADEGH GHANI VARZANEH - 2:HASSAN RASTEGAR - 

3:GEVORK GHAREHPETIAN - , "A New Three-Mode MPPT 

Algorithm for DFIG Based Wind Energy Conversion System" , 

ELECTRIC POWER COMPONENTS AND SYSTEMS , Vol.42 , 

NO.1 , PP.45 _ 59 , 01 January2014 

SADEGH GHANI VARZANEH - 2:MEHRDAD ABEDI - 

3:HASSAN RASTEGAR - , "A New Fault Ride Through Approach 

for a DFIG Wind Farm Based on SFCL, Series Dynamic Resistor and 

DC-Chopper Protection" , International Journal of Distributed Energy 

Resources and Smart Grids , Vol.9 , NO.4 , PP.327 _ 340 , 26 

November2013 
MOHAMMAD PICHAN - 2:HASSAN RASTEGAR - 3:mohammad 

monfared - , "Two fuzzy-based direct power control strategies for 

doubly-fed induction generators in wind energy conversion systems" , 

ENERGY , Vol.50 , NO.2 , PP.1 _ 9 , 05 March2013 
MOHAMMAD MONFARED - 2:HASSAN RASTEGAR - 3: - , "A 

new strategy for wind speed forecasting using artificial intelligent 

methods" , , Vol. , NO.34 , PP.0 _ 0 , 01 March2009 
MOHAMMAD MONFARED - 3:HASSAN RASTEGAR - , "Static 

and Dynamic Wind Turbine Emulator Using an Converter Controlled 

DC Motor" , , Vol. , NO.33 , PP.0 _ 0 , 01 February2008 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

5 
غالمحسين 

رياحي 
 دهكردي

 دانشيار رير كبيام

AREF BEHNOOD - 2:HANI GHARAVIAHANGAR - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - 4:GHOLAM HOSSEIN RIAHY DEHKORDI - , "Optimal 

output power of not properly designed wind farms, considering wake 

effects" , INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL 

POWER & ENERGY SYSTEMS , Vol.63 , NO.1 , PP.44 _ 50 , 23 

July2014 

GHOLAM HOSSEIN RIAHY DEHKORDI - , "Design and 

Implementation of an E-learning software for wind turbines in wind 

energy systems" , Iranian Journal of Engineering Education , Vol. , 

NO.38 , PP.0 _ 0 , 22 July2008 
SEYYED SHAHO ALAVIANI - 2:GHOLAM HOSSEIN RIAHY 

DEHKORDI - , "Optimal Mixed Variable-Pitch-Angle Control & 

Variable-Speed Control of Wind Turbines" , International Review of 

Automatic Control (IREACO) , Vol.4 , NO.5 , PP.791 _ 797 , 11 

September2011 
A. Pourmousavi Kania; - 2:GHOLAM HOSSEIN RIAHY 

DEHKORDI - 3:D. Mazhari - , "An Innovative Hybrid Algorithm for 

Very Short-Term Wind SpeedPrediction Using Linear Prediction and 

Markov Chain Approach" , INTERNATIONAL JOURNAL OF 

GREEN ENERGY , Vol.8 , NO.2 , PP.147 _ 162 , 09 March2011 
ALI KASHEFI KAVIANI - 2:HAMIDREZA BAGHAEE - 

3:GHOLAM HOSSEIN RIAHY DEHKORDI - , "Optimal Sizing of a 

Stand -Alone Wind/Photovoltaic Generation Unit Using Particle 

Swarm Optimization" , Simulation-Transactions of The Society for 

Modeling and Simulation International , Vol. , NO.2 , PP.0 _ 0 , 01 

February2009 

6 
حسين ايمان 

 عيني
 استاديار تهران 

M.A. Rezaei, H. Iman-Eini, and Sh. Farhangi,“Gridconnected

photovoltaic system based on a cascaded H-bridgeinverter”,Journal

of Power Electronics, vol. 12, no.4, July 2012. 

A. Kouchaki, H. Iman-Eini,andB.asaei,“Anewmaximumpower

point tracking strategy for PV arrays under 3 uniform and non-

uniforminsolationconditions,”JournalofSolarEnergy,(2013)91

221–232. 

7 
عليرضا 
 رضازاده

د يشه
 يبهشت

 دانشيار

arameter identification for solar cell models using harmony search-

based algorithms,1391 

Nonlinear Model Identification and PI Control of Wind Turbine Using 

Neural Network Adaptive Frame Wavelets,1387 

Neural Inverse Control of Wind Energy Conversion Systems,1390 

Lyapunov Based Self-tuning PID Control of Wind Energy Conversion 

System,1389 

wind energy conversion systems control using inverse neural model 

algorithm,1387 

 حسن تركمن 8
د يشه

 عباسپور
 استاديار

 

 M. shafiyi, A. Louche, AC modules for autonomous and grid استاديارد يشهمحمدآقا  9

connected PV applications, 13th European PV conf, 1995 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 M. Shafiyi , A. Louche, Small scale resonant convertersfor PV عباسپور شفيعي

applications,6
th
 Iran Power Engineering Conference،  1377 

M.shafiyi, Small scale high efficiency resonant converter for PV AC 

modules, 17th European PV conf, 2001 

10 
احمدرضا 
 تابش

 يصنعت
 اصفهان

 دانشيار

S. Ghasemi, A. Tabesh,  J. Askari-Marnani, Application of Fractional 

Calculus Theory to Robust Controller Design for Wind Turbine 

Generators, IEEE Trans. on Energy Conversion, 

Z. Moradi-Sharbabak, A. Tabesh, G. R. Yousefi, Economical Design 

of Utility-Scale Photovoltaic Power Plants with Optimum 

Availability, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 61 (7), 

pp. 3399 – 3406 

S. Chuangpishit, A. Tabesh, Z. Moradi-Sharbabak, M. Saeedifard, 

Topology Design for Collector Systems of Offshore Wind Farms with 

Pure DC Power Systems, IEEE Transactions on Industrial Electronics, 

Vol. 61 (1), pp. 320 – 328 

E. Rezaei, A. Tabesh, M. Ebrahimi, Dynamic Model and Control of 

DFIG Wind Energy Systems based on Power Transfer Matrix, IEEE 

Transactions on Power Delivery, Vol. 27 (3), pp. 1485-1493, July. 

2012. 

A Tabesh, R. Iravani, Small-signal model and dynamic analysis of 

variable speed induction machine wind farms, Renewable Power 

Generation, IET, Vol. 2(4), pp. 215-227, Dec., 2008 

11 
فريدون 
 شعباني نيا

 دانشيار رازيش

( تعقيب نقطه حداكثر توان در سيستمهاي 1388شعباني نيا ف، نجاتي گرائي ع، برز آبادي د )
 شاخه فارس-فتولتا نيك با شدت تابش بهينه فصل نامه انجمن مهندسي برق و الكترونيك

Shabaninia F, Molazem hosseini M, Abbasi H (2014) Voltage-MPPT 

Controller Design of Photovolatic Array System Using Fuzzy Logic 

Controller X Advances in Energy and Power 

- Mola M, Shabaninia F (2013) Design and Simulation of Type II 

Fuzzy Logic Controller for Capturing Maximum Wind Energy 

International Journal of Ambient Energy 

12 
سعيد قاسم 

 زاده
  استاديار زيتبر

 رضا قاضي 13
 يفردوس
 مشهد

 استاد

Ahmad Khajeh , Reza Ghazi , Control of DFIG Wind Turbines Based 

on Indirect Matrix Converters in Short Circuit Mode to Improve the 

LVRT Capability , EN , Advances in Power Electronics , Volume ( 

2013 ) , 2013-11, Pages 1-11 

5.Ahmad Khajeh , Reza Ghazi , GA-Based Optimal LQR Controller 

to Improve LVRT Capability of DFIG Wind Turbines , EN , Iranian 

Journal of Electrical And Electronic Engineering , Volume ( 9 ) , 

2013-9, Pages 167-176 

Alireza Hoseinpour , S. Masoud Barakati , Reza Ghazi , Harmonic 

reduction in wind turbine generators using a Shunt Active Filter based 

on the proposed modulation technique , EN , International Journal of 

Electrical Power & Energy Systems , Volume ( 1 ) , 2012-12, Pages 

1401-1412 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

14 
 يمصطف
 يانيپرن

  استاد  يشر

15 
ابراهيم افجه 

 اي

د يشه
 يبهشت

 استاد

ypass diode characteristic effect on the behavior of solar PV array at 

shadow condition,1390 

Detecting harmful over currents in PV arrays at shadow condition 

through binary coding method,1390 

Doorsill effect and dependency factor between modules of solar PV 

array,1390 

experimental analyzing of passing symmetric and unsymmetrical 

shadows over different configurations of PV array,1391 

different diode configurations evaluation in photovoltaic arrays using 

binary coding method,1390 

16 
مصطفي 

 صديقي زاده

د يشه
 يبهشت

 استاديار

Self Tuning Control of Wind Turbine Using Neural Network 

Identifier,1387 

Nonlinear Model Identification and PI Control of Wind Turbine Using 

Neural Network Adaptive Frame Wavelets,1387 

Lyapunov Based Self-tuning Control of Wind Energy Conversion 

System,1389 

NONLINEAR MODEL IDENTIFICATION AND ADAPTIVE 

CONTROL OF VARIABLE SPEED WIND TURBINE USING 

RECURRENT NEURAL NETWORK,1393 

17 
محمدباقر 
بنايي 
 شريفيان

 استاد زيتبر

M.B.B. Sharifian, Y. Mohamaadrezapour, M. Hosseinpour and S. 

Torabzade،؛"Maximum power control of grid connected variable speed 

wind system through back to back converters" ،Journal of Applied 

Sciences, Asian Network for Scientific Informationو pp. 4416-4421 ،

2008 

 محمد منفرد 18
 يفردوس
 مشهد

 استاديار

Mohammad Pichan , Hasan Rastegar , Mohammad Monfared , Two 

fuzzy-based direct power control strategies for doubly-fed induction 

generators in wind energy conversion systems , EN , Energy , Volume 

( 51 ) , 2013-3, Pages 154-162 

Mohammad Monfared , Saeed Golestan , Control strategies for single-

phase grid integration of small-scale renewable energy sources: A 

review , EN , Renewable and Sustainable Energy Reviews , Volume ( 

16 ) , 2012-9, Pages 4982-4993 

Mohammad Monfared , Hasan Rastegar , Hossein Madadi Kojabadi , 

A new strategy for wind speed forecasting using artificial intelligent 

methods , EN , Renewable Energy , Volume ( 34 ) , 2009-3, Pages 

845-848 

.Mohammad Monfared , Hossein Madadi Kojabadi , Hasan Rastegar , 

Static and dynamic wind turbine simulator using a converter 

controlled dc motor , EN , Renewable Energy , Volume ( 33 ) , 2008-

5, Pages 906-913 

Mohammad Pichan , Hasan Rastegar , Mohammad Monfared , 

Comparison of RCMV-PWM methods for photovoltaic systems with 

deadtime effect consideration , Second Iranian Conference on Smart 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

Grids (ICSG) , 2012-05-24 

19 
 يمحمد توكل

 نايب

خواجه 
 رينص

 استاد

S.Amini,M.T.Bina,andA.Hajizadeh“Reactivepower

compensationinwindpowerplantusingSVCandSTATCOM”

International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE), 

vol. 2, no. 5, Mar 2014, pp. 18-21 

E.Rezapour,M.T.Bina,andA.Hajizadeh“Reactivepowercontroller

design for single-phase grid-connectedphotovoltaicsystems”

International Journal of Emerging Science and Engineering (IJESE), 

vol. 2, no. 5, Mar 2014 

H.V.Haghi,M.T.Bina,andM.A.Golkar“Nonlinearmodelingof

temporalwindpowervariations”IEEETransactionsonSustainable

Energy, vol. 4, no. 4, Oct 2013, pp. 838-848 

H.V. Haghi, M.T. Bina, M.A. Golkar, and S.M. Moghaddas-Tafreshi 

“Usingcopulasforanalysisoflargedatasetsinrenewabledistributed

generation:PVandwindpowerintegrationinIran”Renewable

Energy, vol. 35, no. 9, Sep 2010, pp. 1991–2000 

20 
محسن پارسا 

 مقدم

تربيت 
 مدرس

 استاد

ع با يدر شبكه توز يبار مصرف يبهبود الگو "، محسن پارسا مقدم، يدهنو جالل دهقان
 .1385برق،  يرويع نيتوز ين كنفرانم شبكه هايازدهمي، "PV يستم هايس يريبكارگ

ك متصل ييفتوولتل يستم هايس يبرآورد اقتصاد"،ي، رضا دشتيوسفيق يحسن پارسا مقدم، شقا
، يانرژ يزيت و برنامه ريريمد ين المللين كنفرانم بياول ،"به شبكه در داخل و خارج از كشور

1385 

ق ياز طر يروگاه بادين يديكنترل توان تول"، ي، رضا دشتيوسفيق يمحسن پارسا مقدم، شقا
ران، ي، تهران، ايانرژ يش ملين هماي، پنجم"رباديها با توجه به سرعت متغه پرهيكنترل زاو

 .1384بهشت يارد

21 
مهرداد 
 فدار حقطر

 استاد زيتبر

M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, S. Najafi, "Hybrid Method to Detect 

the Anti-Islanding Mode Protection for Wind Turbine with Internally 

Excited system", International Review of Automatic Control 

(IREACO), Vol. 4., No. 4, 2011, pp. 542-546 

M. Tarafdar Hagh, N. Ghadimi, "New Islanding Detection Algorithm 

For Wind Turbine", International Review of Automatic Control 

(IREACO), Vol. 4., No. 4, 2011, pp. 542-546. 
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 ريزي انرژي مطالعات برنامه 

يافات    تهران به عنوان پژوهشگر ايان حاوزه  (، يك فرد از دانشگاه 12-1انرژي، طبق جدول ) ريزي طالعات برنامهي م در حوزه

 شده است.

 ريزي انرژي ي مطالعات برنامه پژوهشگران حوزه( : 12-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 استاد تهران  هصادق واعظ زاد 1

H. Meyar-Naimi, S. Vaez-Zadeh, "Sustainable development 

based energy policy making frameworks, a critical review," 

Energy Poicy, Vol. 43, pp. 351–361, 2012. 
H. Meyar-Naimi, S. Vaez-Zadeh,“DevelopingaDSR-HNS 

policy making framework forelectricenergysystems,”Energy

Policy, Vol. 42, pp. 616-627,  2012. 

 هاي برق ي مطالعه، تحليل و راهبري شبكه پژوهشگران موضوعات تأثيرگذار بر آينده -1-2

 پ -2-1

شوند. اين  يهاي برق معرفي م هاي مطالعه، تحليل و راهبري شبكه گذار بر حوزه موضوع تأثير 7در اين زيرفصل پژوهشگران در 

ها جدولي متشكل از نام پژوهشگران موضوع مورد نظر، دانشگاه محال فعاليات    بخش است كه در هر يك از آن 7فصل شامل 

 ها )در صورت وجود( ارائه شده است. ها و مقاالت و يا كتب منتشر شده توسط آن آن

 هاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده سيستم 

( ارائه شده است. طبق اين جدول، 13-1هاي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكنده در جدول ) ع سيستمليست پژوهشگران موضو

 فردوسي مشهد، تبريز و اميركبير فعال هستند.هاي  فرد در اين زمينه، از دانشگاه 3
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 ي توزيع با نفوذ باالي توليدات پراكندهها پژوهشگران موضوع سيستم:  )13-1 )جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 جواد شاده 1
 يفردوس
 مشهد

 استاد

Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , An islanding detection method for 

photovoltaic distributed generation based on voltage drifting , EN , 

IET Generation Transmission & Distribution , Volume ( 7 ) , 2013-2, 

Pages 584-592 

15.Ebadollah Kamyab , Javad Sadeh , Inverter Based Distributed 

Generator Islanding Detection Method using Under/Over Voltage 

Relay , EN , Iranian Journal of Electrical And Electronic Engineering , 

Volume ( 8 ) , 2012-12, Pages 311-321 

با  ينورتريد پراكنده ايتول يشدن واحدها يره ايص جزيتشخ ,اب , جواد ساده يعباداله كام
-برق يدر مهندس يستم به كمك شبكه , هوش محاسباتيدر فركانم س ياجبار يجاد گذرايا
 11-100صفحه  , 2014-7( ، 5ق جلد )بر يهوشمند در مهندس يستم هايس

2 
بهنام 

محمدي  
 ايواتلو

 اراستادي زيتبر

Saeed Abapour, Kazem Zare, Behnam Mohammadi-

Ivatloo،Maximizing Penetration Level of Distributed Generations in 

Active Distribution Networks،Smart Grid Conference،pp.1-6،2013 

Amin Mokari, Heresh Seyedi, Behnam Mohammadi-ivatloo, Saeed 

Ghasemzadeh،An Improved Under Frequency Load Shedding Scheme 

in Distribution Networks with Distributed Generation،Journal of 

Operation and Automation in Power Engineering ،2014 

S. Abapour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo،Evaluation of Technical 

Risks in Distribution Network Along with DG Based on Active 

Management،IET Generation, Transmission & Distribution،2014 

هاي فني و اقتصادي شبكه توزيع با  سعيد عباپور، كاظم زارع، بهنام محمدي ايواتلو،ارزيابي جنبه
 2014شگاه تبريز،بر مبناي كاربرد مديريت اكتيو در شبكه،مهندسي برق دان DGهدف توسعه 

3 
گئورك قره 

 پتيان
 استاد رير كبيام

Hesan Vahedi, G.B. Gharehpetian, and Mehdi Karrari, "Application of 

Duffing Oscillators for Passive Islanding Detection of Inverter-Based 

Distributed Generation Units", IEEE Transactions on Power Delivery, 

Vol. 27, No. 4, pp. 1973-1983, Oct. 2012   

R. Noroozian and G.B. Gharehpetian, "Combined Operation of 

Converter-Based Distributed Generation Unit in DC Distribution 

System in order to have Premium Power Quality", European 

Transactions on Electrical Power, Vol. 22, Issue 4, pp. 449-470, Aug. 

2012   

H.Vahedi,R.Noroozian,A.JalilvandandG.B.Gharehpetian,“A

New Method for Islanding Detection of Inverter-Based Distributed 

GenerationUsingDClinkVoltageControl”,IEEETransactionson

Power Delivery,Vol. 26, No. 2, April 2011, pp.1176-1186 

H. Vahedi, A. Jalilvand , R. Noroozian and G. B. Gharehpetian, 

“IslandingDetectionofInverter-Based Distributed Generation Using a 

Hybrid SFS and Q-fCurveMethods”,InternationalReviewof

Electrical Engineering (IREE), Vol. 5, No. 5, October 2010 
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R. Noroozian, M. Abedi, G. B. Gharehpetian and S.H. Hosseini, 

“DistributedResourcesandDCDistributionSystemCombinationfor

HighPowerQuality”,InternationalJournalofElectricalPowerand

Energy Systems, Vol. 32, Issue 7, Sep. 2010, pp. 769–781 

 

 پايش گسترده 

فارد در ايان زميناه، از     5( ارائاه شاده اسات. طباق ايان جادول،       14-1ليست پژوهشگران موضوع پايش گسترده در جدول )

 اميركبير، تهران، تبريز، علم و صنعت و فردوسي مشهد فعال هستند.هاي  دانشگاه

 پژوهشگران موضوع پايش گسترده( : 14-1 )جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
گئورك قره 

 پتيان
 استاد رير كبيام

MoaddabiandG.B.Gharehpetian,“WideAreaMethodforSelf-

Healing of Smart Grids in UnstableOscillations“,ElectricPower

Components and Systems,Vol. 41, Issue 4,  Jan. 2013, Pages 365-

382 

 استاديار تهران  فرخ اميني فر 2

A.Hajnorouzi,F.Aminifar,andH.Ayoubzadeh,“GeneratingUnit

Model Validation and Calibration through Synchrophasor 

Measurements,”IEEETransactionsonSmartGrid,  to appear 

F. Aminifar, M. Shahidehpour, M. Fotuhi-Firuzabad,  and S. 

Kamalinia,  “PowerSystemDynamicStateEstimation with 

SynchronizedPhasorMeasurements,”IEEETransactionson

Instrumentation and Measurement, Vol. 64, No. 2, pp. 352-363, Feb. 

2014 

M. Mokhtari, F. Aminifar, D., Nazarpour, and S. Golshannavaz, 

“Wide-Area Power Oscillation Damping with a Fuzzy Controller 

CompensatingtheContinuousCommunicationDelays,”IEEE

Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 1997-2005, May 

2013 

F. Aminifar, M. Fotuhi-Firuzabad, M. Shahidehpour, and A. 

Safdarian,“ImpactofWAMSMalfunctiononPowerSystem

ReliabilityAssessment,”IEEETransactionsonSmartGrid,Vol.,3

No. 3, pp. 1302-1309, September 2012 

3 
مهرداد طرفدار 

 حق
 استاد زيتبر

L. Mohammadian, M. Tarafdar Hagh, "Introducing WAMS and its 

Applications for of Interruptions", 12'th Intl. Student Conference on 

Electrical Engineering (ISCEE), 13-15 Aug. 2009, paper on CD 

 محمد شهرتاش 4
م و عل

 صنعت
 دانشيار

On-line Dynamic Voltage Instability Prediction Based on Decision 

Tree Supported by Wide Area Measurement System, IET 

Generation, Transmission & Distribution, 2012 

5 
محمدحسين  
جاويدي دشت 

 يفردوس
 مشهد

 , Mohammad Shahraeini , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz استاد

M. S. Ghazizadeh , Comparison Between Communication 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 شبكه برق ايران راهبري
65 

 

 

 1393 ديويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 Infrastructures of Centralized and Decentralized Wide Area بياض

Measurement Systems , EN , IEEE Transactions on Smart Grid , 

Volume ( 2 ) , 2011-3, Pages 206-211 

 

 خيلي بزرگ هاي قدرتسيستم 

فارد در ايان    9( ارائه شده است. طبق اين جدول، 15-1هاي قدرت خيلي بزرگ در جدول ) ليست پژوهشگران موضوع سيستم

 شهيد عباسپور، شيراز، فردوسي مشهد، امير كبير فعال هستند.هاي  زمينه، از دانشگاه

 هاي قدرت خيلي بزرگشگران موضوع سيستمپژوه( : 15-1 )جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
مجتبي خدر 

 زاده

د يشه
 عباسپور

 دانشيار

Khederzadeh,M.,Ehsan,M.,“ANewMethodforFastMaximum

LoadabilityAssessmentofLargeScalePowerSystems”,International 

Journal of Science and Technology, Scientia, Iranica, Vol. 7, No. 3&4, 

Fall 2000 

 استاديار رازيش مريم دهقاني 2
Dehghani M, Nikravesh S (2011) Decentralized Nonlinear H 

Controller for Large Scale Power Systems International Journal of 

Electrical Power and Energy Systems 

 دانشيار رازيش مهدي رئوفت 3

Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M 

(2014) Fault Locating in Large Distribution Systems by Energy 

Inspecting around the Path Characteristic Frequencies Using 

Combined Wavelets and Neural Networks International Journal of 

Distributed Energy Resources and Smart Grids 

Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M 

(2014) Fault locating in large distribution systems by empirical mode 

decomposition and core vector regression International Journal of 

Electrical Power and Energy Systems 

4 
فريدون 
 شعباني نيا

  دانشيار رازيش

 استاديار رازيش حيدر صامت 5

Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M 

(2014) Fault Locating in Large Distribution Systems by Energy 

Inspecting around the Path Characteristic Frequencies Using 

Combined Wavelets and Neural Networks International Journal of 

Distributed Energy Resources and Smart Grids 

Khorramdel B, Marzooghi H, Samet H, Poorahmadi M, Raoofat M 

(2014) Fault locating in large distribution systems by empirical mode 

decomposition and core vector regression International Journal of 

Electrical Power and Energy Systems 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

6 
محمد 
 محمدي

 استاديار رازيش
Mohammadi M, Gharehpetian G (2010) On-line transient stability 

assessment of large-scale power systems by using ball vector 

machines Energy Conversion and Management 

 رضا قاضي 7
 يفردوس
 مشهد

 استاد

16.Mohsen Ghayeni , Reza Ghazi , Multiarea Transmission Cost 

Allocation in Large Power Systems Using the Nodal Pricing Control 

Approach , EN , Iranian Journal of Electrical And Electronic 

Engineering , Volume ( 6 ) , 2010-12, Pages 238-247 

8 
حسين 
 حسينيان

 استاد رير كبيام

SAJAD NAJAFI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:MEHRDAD 

ABEDI : - , "A Framework for Optimal Planning in Large Distribution 

Networks. , NO.2 , May2009 

MAHMOOD MAZADI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - , 

"Estimation of flicker indices in a large power system" , , Vol. , NO.4 

August2005 

9 
گئورك قره 

 پتيان
 استاد رير كبيام

M.MohammadiandG.B.Gharehpetian,“On-line transient stability 

assessment of large-scale power systems by using ball vector 

machines”ElsevierJournalofEnergyConversionandManagement,

Vol. 51, Issue 4, 2010, pp. 640–647 

 

 سازي شبكههوشمند 

فارد در ايان زميناه، از     5( ارائه شده است. طبق اين جدول، 16-1سازي شبكه در جدول ) ليست پژوهشگران موضوع هوشمند

 شهيد بهشتي، صنعتي اصفهان، فردوسي مشهد، شري  و تبريز فعال هستند.هاي  دانشگاه

 پژوهشگران موضوع هوشمندسازي شبكه( : 16-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 عليرضا رضازاده 1
د يشه
 يبهشت

 A Unified Framework for Participation of Responsive End-User دانشيار

Devices in Voltage and Frequency Control of the Smart Grid, 

2 
غالمرضا 
 يوسفي

 يصنعت
 اصفهان

 استاديار

Modeling And Prioritizing Demand Response Programs In Power 

Markets ،2010 

Demand response modeling considering Interruptible/Curtailable 

loads and capacity market programs ،2010 

The Effect of Demand Response Programs on Iranian Electric Power 

Consumption،2008 

3 
محمدحسين  
جاويدي دشت 

 بياض

 يفردوس
 مشهد

 استاد

Javad Saebi , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz , Economic 

evaluation of demand response in power systems with high wind 

power penetration , EN , Journal of Renewable and Sustainable 

Energy , Volume ( 6 ) , 2014-6, Pages 331411-3314118 
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

mahdi samadi , Mohammad Hossein Javidi Dasht Bayaz , 

Mohammad Ghazizadeh , Modeling the effects of demand response 

on generation expansion planning in restructured power systems , EN 

, Journal of Zhejiang University-Science C: Computers & 

Electronics , Volume ( 14 ) , 2013-11, Pages 966-976 

4 
محمود فتوحي 
 فيروزآبادي

 استاد  يشر

Amir Safdarian, Merkebu Z. Degefa, Matti Lehtonen, Mahmud 

Fotuhi-Firuzabad, "Distribution Network Reliability Improvements 

in Presence of Demand Response", To be published in the IET Gen., 

Trans., and Dist., 2014 

M. Parvania, M. Shahidehpour, M. Fotuhi-Firuzabad, "ISO's Optimal 

Strategies for Scheduling the Hourly Demand Response in Day-

ahead Markets", To be published in the IEEE Transactions on Smart 

Grid, 2014 

Amir Safdarian, M. Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen, "A 

Distributed Algorithm for Managing Residential Demand Response 

in Smart Grids", To be published in the IEEE Transactions on 

Industrial Informatics, 2014 

Amir Safdarian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen, 

"Integration of Price-Based Demand Responsein DisCos' Short-Term 

Decision Model", To be published in the IEEE Transactions on 

Smart Grid, 2014 

Amir Safdarian, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, Matti Lehtonen, 

"Benefits of Demand Response on Operation of Distribution 

Networks: A Case Study", To be published in the IEEE System 

Journal, 2014 

5 
بهنام محمدي  

 ايواتلو
 استاديار زيتبر

M. Alipour, K. Zare, B. Mohammadi-Ivatloo،Short-term heat and 

power scheduling in presence of demand response 

programs،Energy،2014 

A. Rabiee, A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo, M. 

Parniani،Corrective Voltage Control Scheme Considering Demand 

Response and Stochastic Wind Power،IEEE Transactions on Power 

Systems،2014 

M. Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo, Mehdi Ehsan،Risk Based 

Bidding of Large Electric Utilities Using Information Gap Decision 

Theory Considering Demand Response،Electric Power Systems 

Research، 

Mostafa Kazemi, Behnam Mohammadi Ivatloo, Mehdi Ehsan،Risk-

constrained Strategic Bidding of GenCos Considering Demand 

Response  ،IEEE Transactions on Power Systems،2014 

M. Alipour, B. Mohammadi-Ivatloo, K. Zare،Stochastic risk-

constrained short-term scheduling of industrial cogeneration systems 

in the presence of demand response programs،Applied Energy،2014 
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 كنترل گسترده 

  د در اين زمينه، از دانشاگاه فر 1( ارائه شده است. طبق اين جدول، 17-1ليست پژوهشگران موضوع كنترل گسترده در جدول )

 علم و صنعت فعال است.

 پژوهشگران موضوع كنترل گسترده( : 17-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

 محمد شهرتاش 1
علم و 
 صنعت

 Dynamic Wide Area Voltage Control Strategy Based on Organized دانشيار

Multi Agent System, IEEE Trans. on Power Systems, 2014. 

 

 هاي برقي خودرو 

فارد در ايان زميناه، از     8( ارائه شده اسات. طباق ايان جادول،     18-1هاي برقي در جدول ) ليست پژوهشگران موضوع خودرو

 ركبير، شهيد عباسپور و شيراز فعال هستند.هاي شري ، خواجه نصير، امي دانشگاه

 پژوهشگران موضوع خودروهاي برقي( : 18-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
محمود 
فتوحي 

 فيروزآبادي

 استاد  يشر

Moein Moeini-Aghtaie, Ali Abbaspour, M. Fotuhi-Firuzabad, Payman 

Dehghanian, "Optimized Probabilistic PHEVs Demand Management 

in the Context of Energy Hubs", To be published in the IEEE 

Transactions on Power Delivery, 2014. 

Arman Alahyari, M. Fotuhi-Firuzabad, Mohammad Rastegar, 

"Incorporating Customer Reliability Cost in PEV Charge Scheduling 

Schemes Considering Vehicle to Home Capability", To be published 

in the IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2014. 

Moein Moeini-Aghtaie, Ali Abbaspour, Mahmud Fotuhi-Firuzabad, 

"On-line Multi-Criteria Framework for Charging Management of 

PHEVs", To be published in the IEEE Transactions on Vehicular 

Technology, 2014. 

M. Rastegar, M Fotuhi-Firuzabad, "Impacts of Utilizing High 

Penetrated PHEV on Distribution Systems", Scientific-Technical 

Journal of Electrical Power Industry, No. 172, Autumn/Winter 2014, 

pp. 16-21. 

-leadofchargeofstatePredicting“,Bathaee.S.M.T,Partovi,Vasebi دانشيارخواجه  يمحمد تق 2
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 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 دانشگاه
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

”filterKalmanextendedbyvehicleselectrichybridforbatteriesacid رينص يبطحائ

Elsevier Energy Conversion and Management 2007 

Mohammadian, S.M.T. Bathaee, Hajizadeh,“Hierarchicalcontrolof

combinedhybridelectricvehicle”InternationalJournalofElectricand

Hybrid Vehicles 2008 

Shemshadi,Azirani,S.M.T.Bathaee,“DesignofSugeno-type fuzzy 

logic controller for torque distribution in a parallel hybridvehicle”

International review of electrical engineering-IREE  2010 

3 
 يمسعود عل
 اكبر گلكار

خواجه 
 رينص

 استاد

Pashajavid E., Aliakbar  Golkar M., " Non-Gaussian multivariate 

modeling of plug-in electric vehicles load demand", Journal of 

Electrical Power and Energy Systems 61,pp 197207, 2014 

Pashajavid E., Aliakbar  Golkar M., Optimal placement and sizing of 

plug in electric vehicles charging stations within distribution networks 

with high penetration of photovoltaic panels, Journal of  Renewable 

and Sustainable Energy 5, 053126 (2013); doi: 10.1063/1.4822257,  

4 
مجتبي 

 ميرسليمآقا
 استاد رير كبيام

P. Naderi, M. Mirsalim (IEEE Senior Member), and M. Bathaee,  " 

Driving/Regeneration and Stability Enhancement for a Two-Wheel-

Drive Electric Vehicle", International Review of Electrical 

Engineering (IREE), Vol. 4, No. 1, January 2009    

5 
حسين 

عسكريان 
 ابيانه

 استاد رير كبيام

HAMED NAFISI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 

3:MEHRDAD ABEDI - , "Stochastic Modeling of PHEVs Penetration 

Impact on Distribution Transformers Daily Aging" , Iranian Electric 

Industry Journal of Quality and productivity , Vol.3 , NO.5 , PP.1 _ 7 , 

06 September2014 

HAMED NAFISI - 2:HOSSEIN ASKARIAN ABYANEH - 

3:MEHRDAD ABEDI - , "Network Security Perspectives of Plug-in 

Hybrid Electric Vehicles" , ARABIAN JOURNAL FOR SCIENCE 

AND ENGINEERING , Vol.39 , NO.8 , PP.6197 _ 6205 , 13 

August2014 

 حسن تركمن 6
د يشه

 عباسپور
 استاديار

 

7 
محمد صادق 
 قاضي زاده

د يشه
 عباسپور

 دانشيار

روشي براي تعرفه گذاري خدمات كنترل فركانم اوليه از طريق كنترل شاره خودروهاي برقي 
,1392 

 1392هاي هوشمند , گيري از خودروهاي برقي براي مديريت بار در شبكه بهره

 استاد ازريش ابراهيم فرجاه 8
Rezaee S, Farjah E, Khorramdel B (2013) Probabilistic Analysis of 

Plug-In Electric Vehicles Impact on Electrical Grid through Homes 

and Parking lots IEEE Transaction on Sustainable Energy 
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 هاي ذخيره انرژيسيستم 

فرد در اين زمينه،  3( ارائه شده است. طبق اين جدول، 19-1ي انرژي در جدول ) يرههاي ذخ ليست پژوهشگران موضوع سيستم

 هاي اميركبير و صنعتي اصفهان فعال هستند.  از دانشگاه

 هاي ذخيره انرژيپژوهشگران موضوع سيستم( : 19-1 ) جدول

 رديف
نام فرد 

 پژوهشگر

نام 

 گاهدانش
 مقاالت منتشر شده در اين حوزه رتبه

1 
حسين 
 حسينيان

 استاد رير كبيام

MOHSEN JANNATI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - 4:Guo-Jie Li - , "A survey on energy storage resources 

configurations in order to propose an optimum configuration for 

smoothing fluctuations of future large wind power plants" , 

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , Vol.29 , 

NO.1 , PP.158 _ 172 , 05 January2014 

2 
غالمرضا 
 يوسفي

 يصنعت
 اصفهان

 استاديار
Risk-constrained dynamic self-scheduling of a pumped-storage plant 

in the energy and ancillary service markets،2009 

3 
بهروز 
 وحيدي

 استاد رير كبيام

MOHSEN JANNATI - 2:S.HOSSEIN HOSSEINIAN - 3:BEHROOZ 

VAHIDI - 4:Guo-Jie Li - , "A survey on energy storage resources 

configurations in order to propose an optimum configuration for 

smoothing fluctuations of future large wind power plants" , 

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS , Vol.29 , 
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 فصل دوم -2

 متخصصين صنعت برق
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 مقدمه :

ي برق  مطرح شد، مطالعه، تحليل و راهبري شبكه] 1[گونه كه در مرحله اول پروژه در فصل دوم گزارش درخت فناوري  همان

  ريزي، مطالعاتبرداري، مطالعات امنيت، مطالعات حفاظت، مطالعات برنامهي مختل  شامل: راهبري، مطالعات بهره حوزه 13به 

ريزي انرژي، مطالعات توزياع، مطالعاات ريزشابكه، مطالعاات ماديريت داراياي،       ، مطالعات كيفيت توان، مطالعات برنامهييايپا

 شود.  يبندي م هاي هوشمند تقسيممطالعات منابع تجديدپذير و مطالعات شبكه

شاود. نحاوه   ( ذكر مي 1-2جدول ) هاي مختل  مطابق با در اين فصل از گزارش ليستي از متخصصين صنعت برق در حوزه 

هااي خصوصاي و   هاي مطرح در صنعت برق اعم از شاركت باشد كه در ابتدا نهادگونه ميجستجو و استخراج اطالعات به اين

ها مراجعه شده و هاي موجود شناسايي شده و سپم به سايت اين نهادهاي دولتي با طرح پرسش از افراد خبره و گزارشارگان

 يهاا  هاا ياا نهااد    اسات. ليستشاركت  ها اعم از مديران و كارشناسان، استخراج شاده متخصصين مربوطه در اين نهادليستي از 

هااي  اي، شاركت  منطقه هاي برق به ذكر است كه از بين شركت( ذكر شده است. الزم 2-2( و )  1-2شده در شكل )  يشناساي

هاي توزيع نياروي بارق   زندران مورد بررسي قرار گرفته و از بين شركتاي تهران، اصفهان، خراسان، آذربايجان و ما منطقه برق

 يبررسي شده است؛ اما به علت قرار نداشتن زمينه كار تنها شركت توزيع نيروي برق تهران بررسي شده است. شركت مپنا نيز

نگرفتاه اسات. متاسافانه    ارائه شاده قارار    متخصصين مربوط به اين شركت، در ليست ليست مذكور، يها اين شركت در حوزه

ها ارائه شده است كه عموماً محدود به ها، اطالعات جزئي از برخي از نهادعلت در دسترس نبودن اطالعات در برخي از سايت به

 باشد. مديران ارشد آن نهاد مي
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وزرات نيرو

معاونت برق و انرژي وزرات 
نيرو

دفتر برنامه ريزي كالن برق و انرژي

كميته ملي انرژي ايران

شوراي پايابي شبكه برق
دفتر خصوصي سازي

دفتر بهره وري و اقتصاد برق

شركت توانير

حوزه توليد

حوزه توزيع

حوزه انتقال

شركت مديريت شبكه برق
معاونت راهبري شبكه برق

معاونت بازار برق

يبان فني معاونت مخابرات و پشت

منيت شبكه معاونت برنامه ريزي و نظارت بر ا

پژوهشگاه نيرو

سازمان انرژي هاي نو

سازمان بهره وري انرژي ايران

ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست

ستاد توسعه فناوري انرژي هاي نو

شركت هاي برق منطقه اي

شركت هاي توزيع نيروي برق

سازمان توسعه برق ايران
 

 تابع وزارت نيرو يها ت نهاد( ليس 1-2  ) شكل
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 يخصوص يها ( شركت 2-2  ) شكل
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 متخصصين صنعت برق:  (1-2 )جدول 

 ((: عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه-))

 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 بهمن مهران رئيم گروه مطالعات مديريت دارايي  

 گروه ابزار دقيق

دفتر 
پشتيباني 
 فني توليد

 توليد
شركت توانير 

[3] 

 كارشناسي ارشد مطالعات مديريت دارايي  
محمد علي 
 فرحناكيان

گروه نظارت بر  علي طاهر سيما رئيم گروه برداري مطالعات بهره  
 داري بربهره

 اسماعيل نمازي كارشناس ارشد برداري مطالعات بهره  

 محمود اخياني گروهرئيم برداري مطالعات بهره  
گروه 
 سازي بهينه

 فرهاد كريمان گروهرئيم ريزي مطالعات برنامه  

گروه 
 ريزي برنامه

 علي اصغر عبدلي ارشدكارشناس ريزي مطالعات برنامه  

 علي روز بياني كارشناس ريزي مطالعاتبرنامه  

 اندازي گروه راه احمد كهنمويي گروه رئيم برداري مطالعات بهره  

 گروه برق     

 برداري مطالعات بهره  
مدير كل دفتر نظارت 

 يدبر تول

كوروش ملك 
 دفتر نظارت بر توليد زندي

 سوسن آبساالن مسئول دفتر برداري مطالعات بهره  

 مطالعات امنيت  
مديركل دفتر فني و 
 نظارت انتقال

 يلدار معتماديا

 دفتر فني و نظارت  انتقال

 مطالعات امنيت  
معاون دفتر فني و 
 نظارت انتقال

محمد صاالي 
 نادري

 مطالعات امنيت  
رئيم گروه 
 مهنادسي شبكه

 منشيرضا كيعل

 مطالعات امنيت  
رئيم گروه نظارت 
 بر بهاره برداري

 يمحمد جعفار

 مطالعات امنيت  

رئيم گروه نظارت 
بر تجهيازات فشاار 

 قوي

 يرضا ضامنايعل

 مطالعات امنيت  

رئيم گروه نظارت 
بر همااهنگي 
 سيستام

 يمايمحسن كر

 مطالعات امنيت  
كارشنااس نظارت بر 

 شبكاه

روياا احمادي 
 آهنگار

 مطالعات امنيت  

كارشنااس ارشاد 
نظارت بر هماهنگي 

 سيستام

 ين آخاونديحس
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 مطالعات امنيت  
كارشنااس نظارت بر 
 هماهنگي سيستام

 يااتايعباس ب

 مطالعات امنيت  

كارشنااس ارشاد 
بر نظارت 

 برداري انتقاال بهاره

 مقادم وش نژاديپر

 مطالعات امنيت  

كارشنااس ارشاد 
نظارت بر تجهيزات 
 فشاار قوي

 يمحمدرضا تراب

 مطالعات توزيع  
ر كل دفتر يمد
 عيتوز يزير برنامه

 مسعود مهري

ريزي  دفتر مديريت برنامه
 توزيع

 توزيع

 مطالعات توزيع  
 يم گروه فنيير

 عيجه توزبود
 كامران داودي

 مطالعات توزيع  
كارشناس مسئول 

 يمطالعات فن
 فرهادهمتي

 برداري مطالعات بهره  
مديركل دفتر نظارت 
 بر بهره برداري

 يميد اعتضاد مقيس

كميته بهبود 
 برداري بهره

دفتر نظارت 
 بر توزيع

 برداري مطالعات بهره  
معاون نظارت بر 

 برداري بهره
 جمشيد ارقامي

 برداري مطالعات بهره  
كارشناس مسئول 

 بردارينظارت بر بهره
 يد برنگيمج

 برداري مطالعات بهره  

معاون مراكز 
هاي برق و  فوريت

 قابليت اطمينان

 يمسعود صادق

   

كارشناس مسئول 
هاي نظارت بر فوريت

 برق و پاسخگويي

شمم زاده  يعل
 يريام

 برداري مطالعات بهره  
-كارشناس بهره

 برداري
 محسن مظاهري

   
كارشناس مركز 

 ها تيفور

اسماعيل خان 
 احمدلو

 سيد اعتضاد مقيمي    

كميته بررسي 
عيوب تجهيزات 
در حين 

 برداري بهره

 مجيد برنگي    

    
دكتر محمود 
 فتوحي فيروزآبادي

    
دكتر حسين 
 عسگريان

    
غالمعلي رخشاني 

 مهر

 امير كاظم بخشي    

    
اسداهلل اميدواري 

 ني
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

    
ابوالفضل اشرف 

 زاده

 رضا انامقي    

    
علي اصغر حسني 

 زاده

    
محمدحسين ميرزا 

 زاده

 يحيي شكري    

 علي اكبر بصيري    

 احمد جعفري    

 مجتبي نقدي    

 پيام جوادي    

 عليرضا كشاني    

 محمد موسي زاده    

 محمد اله داد    

 غالمرضا نعمتي    

    
مسعود صادقي 
 خمامي

 د ارقاميجمشي    

 يميد اعتضاد مقيس تهيم كميير   

كميته عالي 
ارتقاي قابليت 
 اطمينان

 انياسد اهلل اسد تهيعضو كم   

 ير كاظم بخشيام تهيعضو كم   

 يرضا انامق تهيعضو كم   

 يليرسول خل تهيعضو كم   

 يد برنگيمج تهيعضو كم   

 يديسع يعل تهيعضو كم   

 تهيعضو كم   
 يمحمود رضا حق
 فام

 تهيعضو كم   
 يمحمود فتوح

 يروز اباديف

 يد ارقاميجمش تهيعضو كم   

 يد مهذب ترابيسع تهيعضو كم   

 يداود عابد تهيعضو كم   

 تهيعضو كم   
ر يد رضا پيحم
 رانيپ
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 تهيدبير كم   
 يمسعود صادق
 يخمام

     

كميته 
باني  حريم
هاي  شبكه
 توزيع

 مهدي نج  نژاد    

كميته 
سازي  يكنواخت

برآورد هزينه 
استفاده 

مجاز توسط  غير
مشتركين عادي 

 30كمتر از 
 كيلووات
 

 هادي شاهي    

 عليرضا مختاري    

 ابراهيم قنواتي    

 عبدالميرياقوتي    

 حسن كريمي    

 بهنام شريفي    

 نجفي نيا    

 دفتر مهندسي توزيع     

     
دفتر مديريت مصرف و 
 خدمات مشتركين

 دفتر مديريت مجتبي پارسا مدير كل دفتر   

دفتر 
ريزي  برنامه
وليدت  

 عليرضا سهرابي رئيم گروه   
گروه مطالعات 

 ريزي برنامه

 پرستو نريميسا رئيم گروه   
گروه بررسي 
 فني و اقتصادي

 غالمرضا يغموري رئيم گروه   

گروه مطالعات 
توسعه بهينه 
 توليد

 ريزي توسعه دفتر برنامه     

   

مشاور مدير عامل و 
مطالعات برون  رئيم

 مرزي

 دكتر گوهري صدر

 ريزي شبكه دفتر برنامه
   

مدير كل دفتر برنامه 
 ريزي شبكه

 مهندس راعي

 انتقال

 كارشناس   
مهندس پرستو 
 نريميسا

 كارشناس   
مهندس مهران 
 مستغاثي

 زهره كرمانشاهي مدير كل دفتر   

هاي دفتر بودجه و بررسي
 اقتصادي

 مهوش محتشم معاون   

 زهرا ابرقويي رئيم گروه   
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 رئيم گروه   
مسعود خواني 

 آبادي جوي

 رئيم گروه   
سيده مريم 
 حسينيان ميبدي

 كارشناس ارشد   
اكرم السادات 

 زاده تنها آيتي

 كارشناس ارشد   
زاده  نصرت عباس
 كرمجوان

 حميد ارشادي شناسكار   

 فردين فرحناك كارشناس   

 هانيه قانع كارشناس   

 پور راحله محمود كارشناس   

 كامران كامراني كارشناس   

 كارشناس   
زاده  نيلوفر رحيم
 اسكي

 دفتر مديريت دكتر قاضي زاده رئيم پژوهشگاه   

نيرو  پژوهشگاه
[4] 

 رئيم پژوهشكده   
مهندس داود 
 جاللي

 دفتر پژوهشكده

 پژوهشكده برق

 مدير گروه   
مهندس نيكي 
 مسلمي

 گروه مطالعات سيستم

 مديرگروه   
مهندس سهراب 
 اميني والشاني

 هاي الكتريكي گروه ماشين

 مديرگروه   
مهندس بهروز  

 يعارض
 گروه الكترونيك صنعتي

 دفتر پژوهشكده مهندس سلطاني روهمديرگ   

پزوهشكده 
 توليد

   
  

گروه پژوهشي بهره برداري 
 سيستم

 مدير گروه   
مهندس ادوارد 
 غربيان ساكي

گيري و گروه پژوهشي اندازه
 كنترل

 رئيم پژوهشكده   
مهندس محمد  

 يياسكو
 دفتر پژوهشكده

پژوهشكده 
كنترل و 
 مديريت شبكه

 ديرگروهم   
مهندس بابك 
 اميني

گروه الكترونيك، كنترل و 
 ابزار دقيق

 مديرگروه   
مهندس دولت 
 جمشيدي

 گروه مخابرات

 مدير گروه   
مهندس كاوه 
 پورمستدام

 گروه پژوهشي كامپيوتر

     
گروه پژوهشي ديسپاچينگ و 

 متريتله
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 دفتر پژوهشكده زادهيصفر  فرضعل    

پژوهشكده 
 انتقال و توزيع

 مديرگروه   
مهندس مجيد 
 رضايي

 گروه فشار قوي

 مديرگروه   
مهندس عليرضا 

 رهنورد
 هاي انتقال و توزيع گروه سازه

 گروه پژوهشي خط و پست دكتر گيلوانژاد مديرگروه   

 رئيم پژوهشكده   
مهندس سوسن  

 يداور
 دفتر پژوهشكده

ه پژوهشكد
انرژي و محيط 
 زيست

 مدير گروه   
مهندس وهاب 

 زاده مكاري

گروه پژوهشي انرژي و 
 مديريت مصرف

 مديرگروه   
مهندس آرش 

 پرست حق
 هاي نو گروه انرژي

 مديرگروه   
مهندس فرهاد 
 فالحي

گروه پژوهشي اقتصاد و بازار 
 برق

 دفتر مركز مهندس الري مديرگروه   

توسعه  مركز
فناوري توربين 
 هاي بادي

     
گروه پژوهشي تكنولوژي و 
 طراحي توربين بادي

     

گروه پژوهشي پتانسيل سنجي 
و امكان سنجي احداث 

 هاي بادينيروگاه

     

گروه پژوهشي تست توربين و 
تدوين استاندارد و صدور 

 گواهي كيفي

 بحري دكتر عباس مديرگروه   
هاي بادي  گروه طراحي توربين
 مگاواتي

 دفتر مركز دكترداود غرويان  مديرگروه   

مركز توسعه 
فناوري شبكه  
 هوشمندانرژي

 مدير معاونت   
 يمحمد عل
 يرمضان

سازمان انرژي  معاون فني و اجرايي
 [5نو ايران ]

 وسعهريزي و تمعاون برنامه ييار جاليشهر مدير معاونت   

  كيان نج  زاده مدير معاونت   

معاونت بهينه 
سازي و تامين 
 انرژي

سازمان 
وري  بهره

انرژي ايران 
[6] 

 دفتر محيط زيست رضا صمدي مدير دفتر   

 مدير دفتر   
غالمرضا كبريايي 

 طبري

وري دفتر  مطالعات و بهره
 انتقال و توزيع

 تيغالمرضا بيا مدير دفتر   
وري  دفتر مطالعات و بهره
 منابع توليد

 مدير عامل   
سيد حسين 
وري انرژي در  دفتر بهره سجادي

 بخش ساختمان

معاونت آموزش 
و بهينه سازي  
 مهندس اماني مدير بخش ساختمان    مصرف انرژي
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 اريس ياكبر حمدا مدير بخش صنعت   

وري انرژي در  دفتر بهره
 بخش صنعت

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرفمديريت
 فرشاد يحيي زاده كارشناس ارشد

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرف مديريت
 موني وثوقي فرد كارشناس ارشد

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرف مديريت
 كارشناس ارشد

سميرا فاضلي 
 ويسري

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 فمصر مديريت
 كارشناسي ارشد

مهدي رفيعي 
 شمم آبادي

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرف مديريت
 مهدي هرمزي كارشناسي ارشد

   
مدير  آزمايشگاه ملي 
 صرفه جويي انرژي

محمد رضا 
 كارگهي

 ييجو آزمايشگاه ملي  صرفه
 انرژي

 هادي مدقق مدير معاونت   
هاي  ي و شبكهگير معاونت سيستم هاي اندازه
 هوشمند

 دفتر معاونت سعيد كريم زاده مدير معاونت   

معاونت برنامه 
ريزي و 
 تحقيقات

 مدير دفتر   
محمد حسن 
 زربخش

 دفتر آموزش و اطالع رساني

 محمد تقي زياري مدير دفتر   
دفتر امورد انفورماتيك و 
 مديريت اطالعات

 وربخش صادقين مدير دفتر نمايندگي   

 دفتر نمايندگي سابا در اصفهان

   
معادنت آموزش و 

 سازي آگاه
 منظراله بخشي

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرف انرژي مديرت
 ابراهيم شيروي كارشناسي ارشد

  
مطالعات توزيع، مطالعات 

 مصرف انرژي مديرت
 كارشناسي ارشد

محمد اسماعيل 
 صياد زاده
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 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 اكبر صادقي ارشناسك   

 

مدير عامل  -اي آذربايجانمدير عامل  برق منطقه
مدير عامل شركت توزيع  -برق منطقه اي تهران

كارشناس رله و حاظت در شركت توانير شمال  -برق
 غرب و آذربايجان

 مدير عامل مطالعات حفاظت
مير فتاح فتاح قره 

 باغ

 

معاونت راهبري 
 شبكه برق

شركت مديريت 
برق شبكه 
 [7ايران ]

 

مدير عامل  -مديرعامل  شركت توزيع برق همدان 
قائم مقام و  -شركت توزيع نيروي برق شمال كرمان

 مدير عامل شركت توزيع برق قزوين

 برداري مطالعات بهره

مديريت حوزه  
اتمديره و مدير يه

 عامل

 ابولحسن خانبالها

     
مديريت پايش و كنترل 

 اي لحظه

     
مديريت پشتيباني  

 ريزي برداري و برنامه بهره

 مديريت مهندسي و نظارت     

 

مسئول  -و و برآورد بار شركت توانير ييپايامدير دفتر 
كارشناس مسئول مطالعات  -برنامه چهارم بخش برق

 كارشناس مطالعات تكنولوژي -سيستم

، مطالعات ييپايامطالعات 
 سيستم

 دفتر معاونت دكتر فرخزاد نتمدير معاو

-معاونت برنامه

ريزي و نظارت 
 بر امنيت شبكه

 
 -كارشناس سيستم مركز كنترل ديسپاچينگ ملي
 رئيم گروه نوبتكار مركز كنترل ديسپاچينگ ملي

، مطالعات ييپايامطالعات 
 امنيت

 مهندس مقيم زاده مدير بخش
ريزي و مديريت برنامه

 مطالعات امنيت شبكه

 

مدير  -سئول شيفت بهره برداري نيروگاه منتظر قائمم
هاي ژنراتور شركت تعميرات  گروه تعميرات شينه

هاي توليد، انتقال و توزيع رئيم گروه استاندارد -نيرو
ها و رئيم گروه دفتر تدوين استاندارد -شركت توانير

 هادستور العمل

برداري،  مطالعات بهره
 مديريت دارايي

 مدير بخش
سن محمد ح
 بهشتي

مديريت تحقيقات و توسعه 
 فناوري
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 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

 يحفاظت در دفتر فن يم گروه مطالعات هماهنگيرئ
ت يو نظارت بر امن يزير ر ومعاونت برنامهيشبكه توان

كارشناس ارشد خط    -ت شبكهيريشبكه شركت مد
ر يطرح تعم ير و مجريشبكه توان يوپست در دفتر فن

ر دفتر نظارت يمد  -دستگاه ترانسفورماتور قدرت  12
-رات خط وپست ير امور تعميمد -د وانتقال يبرتول
كارشناس  -م گروه كنترل مدارات فرمان يرئ  

انتقال يها زات پستيمسئول نصب تجه  

مطالعات بهرهبرداري، 
مطالعات حفاظت، مطالعات 

 مديريت دارايي

 حسين ايوب زاده مدير بخش
مديريت مطالعات و حفاظت 

 شبكه

     
مديريت مطالعات و پايش 
 سيستم هاي گسترده

 
 

 علي اكبر عباسي مدير معاونت 

 مديريت  فناوري اطالعات

معاونت 
مخابرات و 
  پشتيباني فني

مسئول  -ومخابرات استان زنجان يكروويمسئول ما
آموزش  -مركزآموزش مخابرات استان زنجان 

استان  يدرجهاد دانشگاه يوتريكامپ يها دوره
ع ين شركت توزير امور خدمات مشتركيمد -جانزن

ع برق يشركت توز يمعاون فن -ن يبرق استان قزو
  رعامل و رئيم هيت مديرهيمد -ن ياستان قزو
قائم مقام مدير  -ع برق استان زنجان يشركت توز

استان  يا برق منطقه يزيعامل ومعاون برنامه ر
 ياره برق منطقهيات مديه  عضو اصلي -كرمان 

اطالعات  يت ارتباطات و فناوريريمد -ان كرمان است
ر عامل يمشاور مد -ران يت شبكه برق ايريشركت مد

ت شبكه برق يريو مسئول كنترل پروژه شركت مد
شبكه  يبردار ر دفتر نظارت بر بهرهيمد -ران يا

 ير دفتر كنترل پروژه و قراردادهايمد -مخابرات 
 يبانيتمعاون مخابرات و پش -ت شبكه يريشركت مد

 يفن

 علي اكبر عباسي سرپرست دفتر پايابيمطالعات 
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

مدير دفتر صنعت   -هاي بهره برداري  مدير پروژه
مدير آزمايشگاه  -وري انرژي ايران (  )سازمان بهره
 گيري مدير دفتر اندازه -جويي انرژي  ملي صرفه

 كيان يزديان سرپرست دفتر پايابيمطالعات 
مديريت سنجش و  

 رژيشانيپا

 

 يزير ر دفتر برنامهيمد -ت مخابرات شبكه برقيريمد
 ير دفتر مهندسيمد -و طرح و توسعه شبكه مخابرات

 يبر نوريف يها مسئول پروژه -ارتباطات  يو هماهنگ
كارشناس  -كارشناس ارشد مخابرات  -ييويو راد

 مخابرات

 ات شبكه برقمديريت مخابر سيميندخت ايرانژاد سرپرست دفتر پايابيمطالعات  

 18بيش از 
 سال

ران از يت شبكه برق ايريمعاون بازار برق شركت مد
ات بازار برق از ير امور عمليمد -تا كنون 85سال 
برق  يها طرح ير دفترمهندسيمد -85تا  84سال 
م گروه ير  - 84تا  81خراسان از سال  يا منطقه

برق   يهاطرح يها دفتر مهندسكارشناسان پست
-كارشناس مسئول برنامه -81تا  79از سال خراسان 

ستم يرات پستها و خطوط دفتر مطالعات سيتعم يزير
79تا  76برق خراسان از سال   

ريزي،  مطالعات برنامه
 دارايي مطالعات مديريت

 رضا رياحي مدير معاونت
 

معاونت بازار 
 برق

 حميد رضا باقري مدير بخش   
مديريت نظارت بر بازار و 

 قبورس بر

 مديريت قرار دادهاي بازار برق رضا ظريفي مدير بخش   

 دكتر قراگوزلو مدير بخش   
مديريت امور عمليات و آرايش 

 بازار برق

 مهندس رحمتي مدير بخش   
مديريت مطالعات اقتصادي و 

 توسعه بازار برق

   
 مدير عامل 

سيد محمدرضا 
 رضا زاده

سعه شركت تو دفتر مديريت
منابع آب و 

ايران نيرو  

   
 مجيد بحريني عضو هيئت مديره

   
 حسين رنجبران عضو هيئت مديره

   
 محسن طرزطلب عضو هيئت مديره

   
 داود مالئي عضو هيئت مديره

   
 معاون فني و پژوهش عيسي بزرگ زاده عضو هيئت مديره
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شركت  يا 

 نهاد

   
 يزي و نظارتمعاون برنامه ر بهروز مرادي عضو هيئت مديره

   
 برداري طرح بهره  حسن اطاعتي طرح  يمجر

   
 مجري طرح

ابولقاسم اقبال 
 منش

 مره و تنگ معشورهيس يها طرح

   
 ياريطرح بخت يمجر حسين رنجبران  مجري طرح

   
 محمد رهبري مجري طرح

متوسط، كوچك و  يآب يها روگاهيطرح ن يمجر
 ير دولتيبخش غ يها مشاركت

   
 روگاه گتونديطرح سد و ن يمجر كريم شيباني ري طرحمج

   
 رامين شيروي مجري طرح 

 ييو جابجا3روگاه خرسان يطرح سد و ن يمجر
 4و3كارون يها روگاهيها و خطوط نفت سد و ن راه

   
 محسن طرزطلب مجري طرح

ر و يرودبارلرستان, چمش يطرح ها يمجر
 انيپارس

   
 اصل فرامرز اخوان مجري طرح

  اهيس يا رهيذخ  روگاه تلمبهيطرح سد و ن يمجر
 شهيب

   
 مانيروگاه مسجد سليطرح سد و ن يمجر محمود مشيري مجري طرح

 20بيش از 
 سال

هاي برق در دانشگاه  كارشناس مسئول آزمايشگاه
مدرس  -1373تا  1372فردوسي مشهد از سال 

طرح رشد و ارتقاء  يها و دوره يكاردان يها دوره
ر يمد  - 1374تا  1373رو از سال يت نوزار
 يها ، مشاور فن پست ير گروه،معاون مهندسيپروژه،مد
ره شركت يئت مدير عامل و عضو هيرعامل و مديمد

تاكنون 1374منيران از سال   

 ابولفضل شريفي مدير عامل مطالعات امنيت
 

شركت 
مهندسي مشاور 
خراسان 
 [8)منيران( ]
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 37بيش از 
 سال

تا  1356اي يزد از سال در برق منطقهمدير اجرايي 
  -1372تا  1365شهردار يزد از سال   - 1364

مشاور فني مديرعامل و مجري طرح نيروگاه يزد در 
رئيم هيئت  - 1376تا  1372از سال  شركت توانير

اي خراسان از  مديره و مديرعامل شركت برق منطقه
رئيم هيئت مديره و    -1382تا  1376سال 
شركت مديريت شبكه برق ايران از سال  مديرعامل
مديرعامل و عضو هيئت مديره  -1385تا  1383

عضو هيئت  -1387تا  1385شركت توانير از سال 
عضو   -تاكنون 1387مديره شركت صبا از سال 

شوراي راهبردي خصوصي سازي و اجراي سياست 
 -تاكنون  1386وزارت نيرو از سال  44هاي اصل 

رق و انرژي در تدوين سند عضو كميته تخصصي ب
عضو  -تاكنون 1387از سال   چشم انداز وزارت نيرو

تا  1386شوراي پايايي شبكه برق كشور از سال 
رئيم هيئت مديره شركت منيران از سال  -كنون

 تاكنون 1388

مطالعات پايابي، مطالعات 
 بهره برداري

 محمد علي وحدتي رئيم هيئت مديره
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 35بيش از 
 سال

تا  1357حد فني در شركت توانير از سال وا ريمد
اي  مدير واحد فني در شركت برق منطقه -1360
مدير اجرايي در  -1362تا  1360از سال  تهران

رئيم هيئت  -1374تا  1362شركت توانير از سال 
اي باختر از  مديره و مدير عامل شركت برق منطقه

مدير اجرايي در شركت توانير و  -1379تا  1374سال 
مدير  -1379در سال  دير طرح در شركت مپنام

تا  1379اجرايي در سازمان توسعه برق ايران از سال 
ريزي در شركت توانير از سال  معاون برنامه -1381
مدير اجرايي در شركت ملي گاز  - 1383تا  1381

مدير اجرايي در شركت  -1384تا  1383ايران از سال 
هيئت مديره و رئيم  -1385تا  1384توانير از سال 

در حال حاضر نائب رئيم هيئت مديره در شركت 
 تاكنون 1386منيران از سال 

برداري،  مطالعات  بهره
 ريزي مطالعات برنامه

نائب رئيم هيئت 
 مديره

محمد رضا 
 محمدي عراقي
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رئيم اداره نوسازي شبكه شهر و روستا در برق 
رئيم  -1369تا  1367اي خراسان از سال  منطقه

رئيم اداره  -1371تا  1369ره برق گناباد از سال ادا
م قسمت يرئ -1373تا  1371برق بيرجند از سال 

مدير   -1375تا  1373توزيع مشهد از سال  1ناحيه 
تا  1375توزيع مشهد از سال  1امور برق ناحيه 

فني در شركت  ريزي كارشناس برنامه -1376
 -1376هاي گازي در سال  مديريت توليد نيروگاه

مدير عامل و  -1376مدير امور نيروگاه قائن در سال 
اي سيستان و  رئيم هيئت مديره برق منطقه

معاون طرح و  -1385تا  1376بلوچستان از سال 
تا  1385اي خراسان از سال   توسعه در برق منطق

عضو هيئت مديره در شركت منيران از سال  -1387
 تاكنون 1388

ريزي  مطالعات برنامه
مطالعات انرژي، 
 برداري بهره

 عباس اسدي عضو هيئت مديره

 

 1368اي خراسان از سال  مدير اجرايي در برق منطقه
رگروه، معاون ي، مدييكارشناس امور اجرا -1372تا 

رو و عضو هيئت يخطوط، معاون انتقال ن يمهندس
 تا كنون 1372مديره در شركت منيران از سال 

 باسعلي شكاريع عضو هيئت مديره مطالعات امنيت

 معاونت انتقال نيرو     

 معاونت توزيع نيرو     

 

نائب رئيم هيت   -پژوهشگاهنيرويمعاون  پژوهش
رئيم بخش   -مديره شركت بين المللي متن

مهندس  -تحقيقات توان الكتريكي شركت متن
 سيستم بخش انرژي وزرات نيرو

مطالعات برنامه ريزي، 
 د ساختارمطالعات تجدي

 دفتر مديريت عليرضا شيراني مدير عامل
شركت 
مهندسين 
مشاور موننكو 

 [9ايران ]

  
 

 مدير معاونت
سيامك حسين 

 خلج
 معاونت ديسپاچينگ و  مخابرات
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مدير فني شركت   -مهندس مشاور درشركت موننكو
ريزي  معاونت بخش برنامه -نوسازي كاران خوزستان
مدير بخش  -ستاناي خوز وتحقيق برق منطقه

ها و خطوط انتقال فشارقوي  سازمان  طراحي پست
 آب و برق خوزستان

مطالعات امنيت، مطالعات 
 ريزي برنامه

 معاونت انتقال و توزيع صمد رئيم پور مدير معاونت

 

مهندس برق در   -مهندس مشاور در شركت موننكو
مهندس برق در كارخانه چوب و  -نيروگاه منتظر قائم

 ازندرانكاغذ م

مطالعات امنيت، مطالعات  
 حفاظت

 مدير معاونت
صفدر مهدوي 

 مجد
 معاونت مهندسي

 
مدير بخش  -معاون بخش توليد نيرو شركت مننكو
 مكانيك  شركت متن

 دفتر تحقيق و توسعه رامين خوشخو مدير دفتر 

 

مدير پروژه در شركت  -مدير پروژه در شركت موننكو 
پروژه مطالعات الكتريكي مركز مدير  -تحقيقات نيرو 

 ايرانيان

مطالعات برنامه ريزي، 
مطالعات تجديدساختار ، 

 مطالعات امنيت

 مركز مطالعات سيستم و انرژي حسن سياهكلي مدير مركز

 

مسئول رلياژ و آزمايشگاه برق صنايع فوالد اهواز به 
مدير بخش انرژي مركز تحقيقات  -سال 2مدت  

مدير گروه انرژي و مديريت  -سال 5نيرو به مدت  
رئيم  -سال 5نيرو به مدت   مصرف پژوهشگاه

پژوهشكده انرژي و محيط زيست پژوهشگاه نيرو. به 
معاون پژوهشي پژوهشگاه نيرو به  -سال 4مدت  
مديرعامل و عضو هيأت مديره شركت  -سال  4مدت 

 -سال 2مهندسين مشاور غرب نيرو به مدت 
 نيرومديرعامل شركت مهندسي قدس 

مصرف و  مطالعات مديريت
 انرژي

 فرخ اميني مدير عامل
 

شركت 
 [10]نيرو  قدس

 
 -سرپرستي بر راه اندازي -ر ناظ–كارشناس پست 

 مدير پروژه در قدس نيرو
 مدير بخش مطالعات امنيت

حسين بختياري 
 زاده

 هاي انتقال نيرو پست

 
معاون  -مدير پروژه   -مهندس طراح -مدير كارگاه

 عامل در قدس نيرو مدير

مطالعات امنيت، مطالعات 
 توزيع

 مدير بخش
احمد فريدون 
 درافشان

 هاي انتقال و توزيع شبكه
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مدير بخش هاي انرژي هاي تجديدپذير  -مدير پروژه

 و بهينه سازي انرژي

مطالعات انرژي هاي 
 تجديد پذير

 انرژي فتانه دوستدار مدير بخش

 

ان چهارمحال و است يت در جهاد سازندگيفعال
م يير - يو سپاه پاسداران انقالب اسالم ياريبخت
رعامل يره و مديات مديم هييهسا، ر يروگاه گازين

ره و يات مديم هيير -ع برق اصفهان يشركت توز
 -غرب كشور  يرعامل شركت برق منطقه ايمد
رعامل شركت برق منطقه يره و مديات مديم هيير
رعامل شركت يدره و ميات مديم هيير -باختر  يا

 اصفهان يبرق منطقه ا

مطالعات  -مطالعات امنيت 
 توزيع

 دفتر معاونت هوشنگ فالحتيان معاون وزير نيرو

معاونت برق و 
انرژي وزارت 

 [11نيرو ]

 مجيد فرمد مديركل دفتر   

گروه آمار و اطالعات برق و 
 انرژي

دفتر 
ريزي  برنامه

كالن برق و 
 انرژي

 لمعاون مدير ك   
مصطفي توانپور 

 پاوه

 ينيام روزهيف مدير گروه   

 مانپوريسل پانته آ كارشناس   

 يدا صابر فتاحيل كارشناس   

 يقهرمان نينسر كارشناس   

 گروه نظارت و ارزيابي راد يگودرز رضا مدير گروه   

 يمحمد جوادموسو مدير گروه   

ي و توسعه فن گروه نوآور
 آوري

 يفيم شريمر كارشناس   

 يم خوديمر كارشناس   

 خليل كاظمي مدير گروه   

ريزي جامع برق و  گروه برنامه
 انرژي

 يميمهرداد اقل كارشناس   

 ه دارابيسم كارشناس   

   
رئيم كميته ملي 

 انرژي
 مجيد نامجو

 دفتر مديريت

ته ملي كمي
 انرژي ايران

   
نائب رئيم كميته 
 ملي انرژي

 محمد بهزاد

   
دبير كميته ملي 

 انرژي
 داود منظور

 زيست كارگروه انرژي و محيط     

 كارگروه انرژي و اقتصاد     
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 مديريت مصرف انرژي     

 هاي تجديدپذير انرژي     

     
ريزي توليد، انتقال و برنامه
 انرژي

     
دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و 

 زيست محيطي برق و انرژي

 دكتر مهدي احسان عضو و رئيم  عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شري  

 شبكه برق كشور ييپاياشوراي 

 عضو  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
حمدرضا دكتر م

 آقامحمدي

 عضو  معاون هماهنگي توليد شركت توانير 
مهندس عبدالرضا 
 پيشاهنگ

 دكتر حقي فام عضو  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس 

 عضو  ريريزي شبكه شركت توان مدير دفتر برنامه 
مهندس ساعد 

 راعي

 
مديركل دفتر استانداردهاي فني مهندسي اجتماعي و 

 زيست محيطي برق و انرژي وزارت نيرو
 دبير 

دكتر سيدمحمد 
 زاده صادق

 عضو نائب رئيم  مدير عامل شركت مديريت شبكه برق ايران 
مهندس ميرفتاح 

 باغ قره فتاح

 
ريزي و نظارت بر امنيت شبكه شركت  معاون برنامه

 مديريت شبكه برق ايران
 زاد دكتر داود فرخ عضو 

 دكتر مجيد فرمد عضو  معاون وزير نيرو در امور برق و انرژيمشاور  

 عضو  مديرعامل شركت مشاور نيرو 
مهندس سعيد 

 ترابي مهذب

 يد االهيسع رئيم گروه   

 گروه نظارت و صدور مجوز

دفتر 
سازي  خصوصي

 صنعت برق

 كارشناس   
  جاواد  محمّاد
 يكنجانا      ي محمّاد

 محمدرضا آندرواژ كارشناس   

 ابراهيم قصاع كارشناس   

 ير بهادر شجريام كارشناس   

 ياسناوند لياسماع رئيم گروه   
 سازي گروه خصوصي

 انور حسيني كارشناس   

   
 

 يميمحمدجواد كر

    گروه و مطالعه و توسعه بازار
 

 يحسن مردان

   
 

 ن محمدنژاديحس
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 ينيانور حس

     
گروه تنطيم و نظارت بر 

 مقررات

 هيئت تنظيم بازار برق     

     
گروه هماهنگي و نظارت بر 

 وري صنعت برق بهبود بهره

دفتر بهبود 
وري و  بهره

اقتصاد برق و 
 انرژي

     
گروه بهينه سازي عرضه برق 

 ژيو انر

     
سازي تقاضاي برق  گروه بهينه

 و انرژي

     
گروه تعرفه و اقتصاد برق و 

 انرژي

32 

 -مربي آموزش برق در ستاد سازندگي برق خراسان 
مدير مناطق برق تربت جام و سبزوار و مدير امور 

رئيم هيئت مديره و مدير  -نواحي برق خراسان
 -ق استان همدان     عامل شركت توزيع نيروي بر

رئيم هيئت مديره و مدير عامل شركت توزيع نيروي 
رئيم هيئت مديره و مدير عامل  -برق استان يزد

رئيم هيئت مديره  -شركت توزيع برق تهران بزرگ
مدير  -وري انرژي ايران  و مدير عامل سازمان بهره
رئيم انجمن مديريت  -عامل شركت مهندسين نيرو 

مشاور  معاونت اقتصادي  -ن  مصرف انرژي ايرا
 وزرات اقتصاد و امور دارايي

پذير،  مطالعات منابع تجديد
هاي  مطالعات شبكه

هوشمند، مطالعات مديريت 
 مصرف انرژي

 دفتر مديريت يد مهذب ترابيسع مدير عامل

شركت 
مهندسين 
مشاور نيرو 

[12] 

 فرامرز رهبر كارشناس انرژي  مطالعات مديريت  40

 كارشناس راهبري  32 خصصانبرخي از مت
  يمحمدعل
 حقدوست

 يدربان  يعل كارشناس   42

 يميكر فالح  جالل كارشناس   38
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دانشكده  -شري  يدانشگاه صنعت يعضو هيات علم
 يانرژ يها سيستم ياستاد مهندس – يانرژ يمهندس
 -شري   يانرژ يرئيم پژوهشكده علوم و فناور -

 –و محيط زيست  يانرژ يساز نهدبير ستاد بهي
 ياسالم يرياست جمهور يمعاونت علوم و فناور

علوم،  يشورا يعضو كميسيون انرژ  -ايران 
 يعضو شورا -وزارت علوم يتحقيقات و فناور

كارآمد، تجديدپذير و محيط زيست   يانرژ يفناور
 يها سيستم يگذار رشته مهندس بنيان –وزارت نفت 

 يدانشكده مهندس يگذار يهو مشاركت در پا يانرژ
 يانرژ يگذار پژوهشكده علوم وفناور بنيان – يانرژ

 شري 

 دبير ستاد 
دااهلل يدكتر 
 يسبوح

 [13ستاد بهينه سازي انرژي و محيط زيست  ]

 20بيش از 
 سال

اي  مدير برق منطقه -مدير عامل شركت مشانير 
 مدير شركت سهامي توليد و انتقال نيرو -خراسان 

 عاملمدير  
مهندس محمد 
 علي معلمي

 دفتر مديريت

شركت 
مهندسي برق 
مشانير )سهامي 

 [14خاص( ]

 30بيش از 
 سال

شركت برق  -تجربه فعاليت در شركت مشانير 
 -اي اصفهان  شركت برق منطقه -اي فارس  منطقه

اي  شركت برق منطقه -اي غرب  شركت برق منطقه
 شركت توانير -تهران 

 عضو هيئت مديره 
ندس محمود مه

 جنتيان

   
 يها معاونت طرح
 ديتول

 هاي توليد طرح يمسعود صادق

   
 يها معاونت طرح
 رويع نيانتقال و توز

 هاي انتقال و توزيع نيرو طرح رحمت اله اكرم

   

 يها معاونت طرح
 يها يو انرژ يصنعت

 نو

ان يمحسن وهاب
 يتهران

 هاي نو هاي صنعتي و انرژي طرح

 دفتر مديريت مجيد صالحي مدير عامل   
سازمان توسعه 
 معاون    [15برق ايران ]

نصراله محمودي 
 قيداري

 ريزي معاونت برنامه
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هاي خطوط و كارشناس گروه برق  سرپرستي پروژه
 مدير امور انتقال سازمان برق ايران  -شركت مشانير 

سرپرست گروه تخصصي خطوط شركت مشاور   
سازمان   BOTهاي  مجري طرح - غرب نيرو

 توسعه برق ايران

 دفتر معاونت محمد مهدي سپهر معاون 

معاونت 
 مهندسي

 
 مسئول دفتر  

سيد جمال الدين 
 آل محمد

 دفتر  تحقيقات و استاندارد

 مسئول دفتر   
حميد قاضي زاده 

 احسائي

دفتر مهندسي برق و ابزار 
 دقيق

 ان گالب كشمهر مسئول طرح ها   
 

هاي  طرح
 انتقال نيرو

 بهروز قبادي مجري طرح   
 -طرح انتقال 
 دفتر فني

 سعيد احمدي مجري طرح   

طرح توسعه 
هاي فشار  پست

 قوي

 مجري طرح   
مصطفي محب 

 الهي

طرح خطوط 
 انتقال نيرو

 

هاي فشار قوي برق  هاي خطوط و پست مجري طرح
مدير عامل و رئيم هيئت مديره  -سال  10فارس 

مدير طرح  -سال  6شركت توزيع برق استان بوشهر 
 سال 1خطوط انتقال نيرو سازمان 

 غالمرضا آگاه مجري طرح 
طرح اسكادا و 
 مخابرات نوري
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 20بيش از 
 سال

ي نورگستر از يشركت مهندسين مشاور روشنا
)تأسيم(  با سمت 1380ارديبهشت ماه سال 

 ا كنونمديرعامل ت
هاي تلفني تارا )بخش خصوصي(  شركت سيستم -

نصب و راه  - 1378فعاليت از اول فروردين ماه سال 
با  يكين آالت خط مونتاژ قطعات الكترونيماش يانداز

شركت مهندسي تجهيزات  - SMD يتكنولوژ
برقي ايران وابسته به وزارت نيرو  از تير ماه سال 

 -كم مصرف  هاي و مجري پروژه توليد المپ1372
هاي تدوين استاندارد در مؤسسه  عضو كميسيون

به  1373استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از سال 
منظور تدوين استانداردهاي ملي تا كنون كه منجر به 

جلد از استانداردهاي ملي مذكور  27تدوين بيش از 
كميته ملي برق و  يعضو حقيق -شده است 
م انجمن )موسسه يرئ -( INECالكترونيك ايران )

 89ان از سال يرانيا يو نورپرداز ييروشنا ي( مهندس
 )تأسيم( تا كنون

 مدير عامل برداري مطالعات بهره
مهندس محمد 
 فريد حنيفي

 دفتر مديريت

شركت 
مهندسين 
مشاور نور 
 [16گستر ]
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 40بيش از 
 سال

نايب رئيم و عضو هيئت مديره و مشاور عالي 
مشاور  -يي نورگستر شركت مهندسين مشاور روشنا

اي  مشاور مديرعامل برق منطقه  -شركت نورگستر  
مصرف و  تهران و مجري طرح تهيه و توزيع المپ كم

هاي برق تهران تا پايان  مجري تجديد ارزيابي شبكه
برداري جنوب  مدير امور بهره -)بازنشسته( 1377سال 

برداري  مدير امور بهره -اي تهران  شرق برق منطقه
مدير  -اي مازندران و قائم مقام مديرعامل  نطقهبرق م

مشاور  -اي مازندران  برداري برق منطقه امور بهره
مدير   -اي خراسان  مدير عامل شركت برق منطقه

ريزي و قائم مقام مديرعامل شركت برق  دفتر برنامه
ريزي شركت  مدير امور برنامه -اي خراسان  منطقه

برداري  ور بهرهمدير ام -اي خراسان  برق منطقه
برداري  معاون بهره -اي خراسان  شركت برق منطقه
رئيم شبكه برق  -اي خراسان  شركت برق منطقه

معاون مدير  -اي خراسان  مشهد شركت برق منطقه
اي خراسان  عامل در برق نيشابور شركت برق منطقه

كارشناس فني در امور مطالعه و طراحي شركت  -
شناس فني در امور كار -اي خراسان  برق منطقه

 مطالعه و طراحي وزارت آب و برق تهران

ريزي،  مطالعات برنامه
 برداري مطالعات  بهره

 عضو هيئت مديره
مهندس سيد 
 حسين اميني
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 50بيش از 
 سال

رئيم هيئت مديره و مشاور عالي شركت مهندسين 
اي  عامل برق منطقه مدير –مشاور روشنايي نورگستر 

عضو   -اي فارس  برق منطقهمدير عامل   -تهران 
مدير  -هيئت مديره شركت توانير برق تهران

مدير پروژه نيروگاه دوم   -اي غرب  برق منطقه عامل
عضو هيئت   -سد كارون  مسجد سليمان )مشانير( 

عضو هيئت مديره برق  -اي كرمان  مديره برق منطقه
عضو هيئت مديره برق  -اي خراسان )مشهد(  منطقه
مدير فني  -كرمانشاه(  –ب )همدان اي غر منطقه

 بنگاه آب و برق شهرداري زاهدان

 
 رئيم هيئت مديره

مهندس غالمرضا 
 ناصح

 22بيش از 
 سال

 - 1372تا  1371شركت تعاوني مسكن اميد ازسال 
  1375تا  1373شركت هيتاچي)آكمي سيستم( ازسال 

 - 1377تا  1376شركت صنايع فارس ازسال  -
شركت  - 1378تا  1377ل شركت توانه ازسا

 1378مهندسي مشاورنيروي آذربايجان)منا( ازسال 
 تاكنون

 مدير عامل 
 ينيد عبدالحسيوح

 نيمه

 دفتر  مديريت

شركت 
نيروي  مشاور

آذربايجان )منا( 
[17] 

 19بيش از 
 سال

مركز تحقيقات برق و الكترونيك تركيه )آنكارا( از 
شركت مهندسي مشاور  -1992الي  1991سال 

 تاكنون 1374نيروي آذربايجان از سال 

 ايوب دوستدار رئيم هيئت مديره 

 28بيش از 
 سال

 - 1367تا  1366ه از سال يمان اروميشركت س
تا  1367جان از سال يآذربا يشركت برق منطقه ا

جان يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس - 1369
 تاكنون 1369)منا( از سال 

 شانسينا كو عضو هيئت مديره 

 8بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1384سال 

 يريمحمد جد مدير امور مطالعات امنيت

 خطوط انتقال

 22بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1371سال 

 محمد شاهد بهروز مدير پروژه مطالعات امنيت
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 14ز بيش ا
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1378سال 

 رج دهناديا مدير پروژه مطالعات امنيت

 3بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1389سال 

 مدير پروژه مطالعات امنيت
اصغر  يعل

 محمدزاده

 22بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1371سال 

 ناظر مقيم مطالعات امنيت
وس  يفضل اله 
 زاده

 19بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1374سال 

 د دهقانيجمش ناظر مقيم مطالعات امنيت

 22بيش از 
 سال

ان ) منا ( از جيآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1371سال 

 محمود افواج ناظر مقيم مطالعات امنيت

 23بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1370سال 

 يناصر شهسوار ناظر مقيم مطالعات امنيت

 23بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 كنون تا 1370سال 

 زادهيول يخداورد ناظر مقيم مطالعات امنيت
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

 
پلدشت ،  يوزهكش ياريپروژه شبكه آب ينقشه بردار

پروژه سد  يين اجرايتكنس -شركت جنوب سازه 
نقشه  -ز يماكو ، شركت سازه تبر يد جواد قنبريشه
  400kvون پروژه خط انتقال يواحداث فونداس يبردار

 -روسان يشركت نمشهد به سرخم تركمنستان در 
 ين نفتياديبه م يرسان برق  63kvپيمانكار نصب خط 

 -روگستران سپهر يدار غرب شوش در شركت نيپا
كارون  400kv scازخط  يقسمت يم كشيمانكار سيپ

 -روگستران سپهر يدر شركت ن 2ه يديبه ام 3
 ييهوا ينمنت كولرهايم وااليمانكار نصب وتنظيپ

ن در يت فشار گاز قزويقوستگاه تيواستراكچرها شلتر ا
واحداث  ينقشه بردار -ا پتروگاز يشركت آر

لوولت تلمبه خانه نفت ابهر و يك 63ون خطوط يفونداس
نگ ي،اسپات يابيريمس -ان ين زهرا در شركت پارسييبو

 يمياد 63خط يم كشيون ، نصب وسيفونداس يتااجرا
 -رو يشگامان صنعت و نيشندل  زابل در شركت پ -

ازخط  يون قسمتيواحداث فونداس ينقشه بردار
400kv ر يمانيبه شازند در شركت پ ييد رجايشه– 
م يپرد 230kvون خط يواحداث فونداس يبردار نقشه

 يآور پروژه جمع -روسان يبه دماوند در شركت ن
زد در يجان ويبرق آذربا GIS يفياطالعات توص

 مشاور منا يشركت مهندس

 يبم طاليابراه تكنسين مطالعات امنيت

 عير امور توزيمد مطالعات توزيع  
محمدرضا نبوي 

 اصل

 همكاران واحد تبريز
توزيع 
 برق نيروي

 مطالعات توزيع  

 ير پروژه هايمد
 يها نظارت طرح

 زيتبر يا هيسرما

 اميررضا شهبازي

 مطالعات توزيع  

 يها ر پروژهيمد
و نظارت بر  يطراح
 يا هيسرما يها طرح

محمد رئوف 
 ماعيل پوراس

 مطالعات توزيع  
 يكارشناس طراح

 عيتوز
 يانيسو شربيگ

 15بيش از 
 سال

 مير مجيد ايماني عيكارشناس توز مطالعات توزيع 1388شركت منا از سال 
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 15بيش از 
 سال

 يرجيروح اهلل ا عيكارشناس توز مطالعات توزيع 1388شركت منا از سال 

 14بيش از 
 سال

 را شهبازيسم عيكارشناس توز مطالعات توزيع 1389از سال  شركت منا

 19بيش از 
 سال

 مطالعات توزيع 1384شركت منا از سال 
كارشناس ناظر امور 

 عيتوز
 يب جواديحب

 17بيش از 
 سال

 عيكارشناس توز مطالعات توزيع 1386شركت منا از سال 
 يرضا زعفرانچيعل

 زاده

 10بيش از 
 سال

جان )منا( از يآذربا يرويمشاور ن يسشركت مهند
 تابحال -1387

 1387-1385مشاور توان  يشركت مهندس
 1385-1384رو يمشاور ن يشركت مهندس

 قيمحراب شف عيكارشناس توز مطالعات توزيع

 13بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1380سال 

 مطالعات توزيع
فارس و ر واحد يمد

 بوشهر
 همكاران دفتر بوشهر سيد مجيد حسيني

 13بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1380سال 

 مطالعات توزيع
ر واحد فارس و يمد

 بوشهر
 ينيد حسيد مجيس

 همكاران دفتر شيراز

 10بيش از 
 سال

از جان ) منا ( يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1383سال 

 مطالعات توزيع

كمك سرپرست 
 يها نظارت طرح

 واحد فارس و بوشهر

 محمد رضا روزبه

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 يمحمد رضا احمد

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 زدان پاكيل يسه

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 رضا افزاريعل

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 انوشيمحسن در

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 زدان پاكيسوش 

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 يمحمد خسرو

 مطالعات توزيع  
احد و -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 يبين غريام

 مطالعات توزيع  
واحد  -كارشناس 

 راز و بوشهريش
 ن حق شناسيحس

 16بيش از 
 سال

 - 1379 يال 1377ع دفاع از سال يسازمان صنا
جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس

 تا كنون 1379سال 

 همكاران دفتر كرج نژاد يار احمديمه سرپرست واحد كرج مطالعات توزيع
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 15بيش از 
 سال

جان ) منا ( از يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 تا كنون 1378سال 

 مطالعات توزيع
 يت واحد هايريمد

 استان تهران
 د علم بازيام

 همكاران واحد تهران

 15بيش از 
 سال

شركت  - 80تا  78از سال  -ه يمان اروميكارخانه س
جان ) منا ( از سال يآذربا يرويمشاور ن يمهندس

 تا كنون 1380

 مطالعات توزيع
 يسرپرست واحد نواح
 استان تهران

 رضا جبارنژاد

 28بيش از 
 سال

  - 1367تا  1366ه از سال يمان اروميشركت س
تا  1367جان از سال يآذربا يا شركت برق منطقه

جان يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس  - 1369
 تاكنون 1369)منا( از سال 

 نا كوشانيس ر اموريمد مطالعات امنيت

 هاي انتقال نيرو پست

 
  

ر امور و ين مديجانش
سرپرست گروه 

 يتخصص

 مسعود صدارت

 20بيش از 
 سال

ع مم يشركت صنا يوتريكارشناس  محاسبات كامپ
  - 1373تا   1372از سال 

 شركت منا يهاي فشار قو ر پروژه سيستميمد 

 مطالعات امنيت

ارشناس پست، ك
 يها ر پروژه پستيمد

 يفشار قو

 ير رضا برهانيام

 33بيش از 
 سال

 يمسكون يواحدها يم كارگاه نظارت ، انبوه سازيرئ
 سات آنيو تاس

جان ياستان آذربا يو عمران يديه، شركت توليدر اروم
 230 يها مهندس ناظر كارگاه ، پروژه پست  - يغرب
ن اهواز، يرام يتروگاه حراريلوولت خوزستان و نيك

مهندس طراح و ناظر، پروژه  -رو يشركت قدس ن
 شركت منا  يفشار قو يها پست

 مطالعات امنيت

كارشناس پست، 
 يها ر پروژه پستيمد

 يفشار قو

 فريل جواديخل
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 33بيش از 
 سال

برق و كارگاه مدار فرمان و  يها كارآموز كالس
اپراتور اطاق   -برق ژاله 3سركابل مركز شماره 

اپراتور  اطاق فرمان پست  -ز يروگاه تبريفرمان  ن
رات يتعم يبه پست و كارها يدگيرس  -شماره يك 
جان ي، آذربايجان شرقيآذربا يها پست يپست تمام

 -ز يتبر 2مسئول پست شماره  -ل يو اردب يغرب
معاون  -رئيم اداره كنترل فرمان  شركت تعميرات 

مدير پروژه  - اجرايي امور اجرائي برق در آذربايجان
تكنسين پست و  -گاز سوز كردن واحدهاي صوفيان 

 تكنسين ناظر شركت منا

 مطالعات امنيت
 يها ناظر پست
 يفشارقو

 يب كندوانيحب

 17بيش از 
 سال

زات ير و نگهداشت تجهيرات، تعميكارشناس تعم
 -ز يتبر يميپتروش يكيالكتر

كنترل و  يو ساخت تابلوها يمدير فني ، طراح 
لوولت شركت آذر فنون تابلو يك 20قدرت و  يوهاتابل
زات يو نظارت بر نصب تجه يكارشناس طراح -

 هاي فشار قوي شركت منا پست  و مدير پروژه پست

 مطالعات امنيت
هاي  مدير پروژه پست
 فشار قوي

 ينيام ياضيبهزاد ر

 12بيش از 
 سال

و  يو نظارت بر طراح يكارشناس پست فشار قو
 شركت منايفشار قو يها پست ياجرا

 مطالعات امنيت

كارشناس پست، 
 LVزات يگروه تجه

 يها و كنترل پست
 يفشار قو

 ز جوانيصمد پره

 10بيش از 
 سال

ز يق و توسعه  شركت كنترل افزار تبريكارشناس تحق
كارشناس امور پست  بخش  -كارشناس پست   -

 ون  شركت منايمخابرات و اتوماس

 مطالعات امنيت

ست، كارشناس پ
ون يگروه اتوماس

 يفشار قو يها پست

 كوشاور يماهن

 13بيش از 
 سال

كارشناس امور   -كارشناس پست ساخت تراكتور 
 شركت منا يفشار قو يها پست

 مطالعات امنيت
 يها كارشناس پست
 يفشارقو

 ن سرلكيريش

 مطالعات امنيت  
 يها ناظر پست
 يفشارقو

 يعيرف يمصطف
 لك
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 12بيش از 
 سال

فشار متوسط و  يتابلوها يرات برق و نگهداريتعم
د و يسالن تول يرات و نگهداريتعم  -  موتوژنيضع

  و ترانسفورماتورهاي  يفشار متوسط و ضع يتابلوها
و نظارت بر  يطراح -ران  يا يتراكتور ساز يآهنگر

 شركت منا يفشار قو يها پست ياجراء و راه انداز

 مطالعات امنيت

كارشناس پست، 
 HVزات يوه تجهگر

 يفشار قو يها پست

محمد رضا ذوالفقار 
 زاده

 نيما محمود پور كارشناس پست مطالعات امنيت  

 
كارشناس امور پست  -كار اموز در  پتروشيمي تبريز  

 در زمينه جا نمايي، كلمپ، حفاظت و غيره شركت منا
 كارشناس پست مطالعات امنيت

عليرضا احمدي 
 منش

 
شامل ترانم قدرت ، بريكر،   HVس بخشكارشنا

 ترانم جريان، ترانم ولتاژ،  برقگير شركت منا
 ناصر نوراني كارشناس پست مطالعات امنيت

 2بيش از 
 سال

 وحيد عالم باقري كارشناس پست مطالعات امنيت تا كنون  شركت منا 91از سال 

 
 

 مطالعات امنيت
كش و اپراتور  نقشه

 امور پست

مد زاده فائزه مح
 يعباچ

 4بيش از 
 سال

 كارشناس پست مطالعات امنيت شركت منا امور پست 1389از سال 
 يليتا تحصيرز

 يزنوز

 زاده يمحرم خانكش مدير امور مطالعات منابع تجديدپذير شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان 

 انرژي ها ي تجديدپذير

 

شركت   -شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان 
 يموسسه جهاد دانشگاه -ن مشاور سراب راز يمهندس

 دانشگاه تهران

 يمريم بخش مدير پروژه مطالعات منابع تجديدپذير

 شركت مهندسي مشاور نيروي آذربايجان 
هاي  مطالعات انرژي
 تجديدپذير

 يها يكارشناس انرژ
 نو

 آرمان اميني بدر

 

مدرس  -جان  يآذربا يرويمشاور ن يشركت مهندس
 Aspen PolymerPlusنرم افزار  يدوره آموزش

 يميمهندسان پتروش يبرا

 مطالعات منابع تجديدپذير
 يها يكارشناس انرژ
 نو

 ييرزايده ميسع
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

 يها ستميو محاسبات س ينه طراحيت در زميفعال
نه يت در زميفعال -ريشركت مشان ييروشنا
 -ز يشركت كنترل افزار تبر  CNC يها دستگاه
ع بزرگ يصنا يالت تابستانيطرح تعط ياجرا پروژه
رو در يوزارت ن يدستورالعمل ابالغ يجان و اجرايآذربا

ن مشاور يخصوص كارخانجات فوالد شركت مهندس
مطالعات طرح جامع انتقال و فوق  -جان يآذربا يروين

 يروين مشاور نيز شركت مهندسيع شهر تبريتوز
ايش پايايي مطالعات قابليت اطمينان و پ -جان يآذربا

 يروين مشاور نيشبكه آذربايجان شركت مهندس
در كارخانه  يكامل انرژ يزيپروژه مم -جان يآذربا

 يروين مشاور نيجان شركت مهندسيفوالد آذربا
 جانيآذربا

 مطالعات منابع تجديدپذير
كارشناس امور 
 يمطالعات مهندس

 قيدق يعل
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 20بيش از 
 سال

د كارخانجات يمواد و تول يزير كارشناس برنامه
 يها نيماش يكارشناس طراح -خوزستان  يساز لوله

AC  يها شبكه يكارشناس طراح -شركت موتوژن 
ر پروژه يمد -ع  شركت منا يون توزيزاسيع و مكانيتوز

ر پروژه يمد -ع  شركت منا يتوز يها نظارت بر شبكه
 -ع واحد قم  شركت منا يتوز يها نظارت بر شبكه

 -ع  شركت منا يتوز يها هشبك ير واحد طراحيمد
ع و يتوز يها الن نظارت بر شبكهير شعبه گيمد
ر امور يمد -ع  شركت منا  يتوز يها شبكه يطراح

 يها ع، طرحيتوز يها شبكه يع طراحيمطالعات توز
ر يمد -ت توان  شركت منا يفيون و كيجامع، اتوماس

ع، يتوز يها شبكه يطراح يامور مطالعات مهندس
 ت توان شركت منايفيون و كياتوماسجامع،  يها طرح

 مطالعات توزيع
ر امور مطالعات يمد

 يمهندس
 مهرداد مهرپور

 مطالعات مهندسي

 يزدان اشگواري    

   
 يها ر پروژهيمد

 يمهندس
 يسجاد نجف
 روادانق

 13بيش از 
 سال

الن  يع استان گيتوز يها كارشناس نظارت در شبكه
و  يكارشناس طراح - 1385-1380شركت منا 

تا  1385ع  شركت منا يتوز يها نظارت در شبكه
و  يطراح ين امور مطالعات مهندسيجانش  -  1387

، يمطالعات مهندس يها پروژه ينظارت و اجرا
ع و انتقال  شركت منا يع، فوق توزي، توزييروشنا
 يستم برقيس ينظارت و طراح -تا كنون  1387
استان  يمهندس كارشناس سازمان نظام -ساختمان 

 تا كنون 1383ل ياردب

 مطالعات توزيع
ن امور يجانش

 يمطالعات مهندس

 يرمحسنير مياردش
 نينم

 يحجت حاتم    
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

   -ز يع شهر تبريمطالعات طرح جامع انتقال و فوق توز
مطالعات قابليت اطمينان و پايش پايايي شبكه 

ع و ياصن يالت تابستانيطرح تعط ياجرا  -آذربايجان 
  -جان يكارخانه فوالد آذربا يمصارف جانب يريگ اندازه

)شركت  يالقائ يو موتورهايدوره كنترل دور و درا
)شركت  يخط يدوره موتورها  -كتافن(  ي يمهندس
 يعضو سازمان نظام مهندس  -م( يفراس يمهندس

 يجان شرقياستان آذربا

ريزي،  مطالعات برنامه
مطالعات امنيت، مطالعات 

 حفاظت

كارشناس امور 
 يمطالعات مهندس

 يم عجبيرح
 فرشباف

 جانيآذربا  GISپروژه  
 

ن امور يتكنس
 يمطالعات مهندس

 يزاد همايد عليحم

 

  -فني و برآوردبار برق تهران  ريزي مدير دفتر برنامه
 -كارشناس مسئول مطالعات سيستم برق تهران 

 ها برق تهران كارشناس تجهيزات پست
 

 ريزي و تحقيقات معاونت برنامه ظهوري زنگنه مدير دفتر

اي  برق منطقه
 [18تهران ]

 

  -برداري شركت برق منطقه اي تهران  معاون بهره
 -اي تهران  مشاور مدير عامل شركت برق منطقه

مجري طرح خطوط فوق توزيع شركت برق منطقه 
مدير دفتر    -مديرعامل شركت تانش -اي مازنداران 

 -شركت برق منطقه اي مازنداران نظارت برتوليد 
معاونت تعميرات  -مدير عامل شركت صنير 

مدير امور تعميرات ابزاردقيق  -ونگهداري توانير 
معاون اداره تعميرات ديجيتال و  -كنترل توانير 

 ارتباطات توانير

مطالعات مديريت دارايي، 
 مطالعات بهره برداري

 قربانعلي فالح مدير دفتر
منطقه اي  ري شركت برقمعاون بهره بردا

 تهران
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

 – اي تهران معاون طرح وتوسعه شركت برق منطقه
مديردفتربازرسي وكنترل كيفيت تجهيزات برق تهران 

 -برق تهران مجري طرح ديسپاچينگ ومخابرات -
هاي انتقال برق تهران  مديردفترهماهنگي اجراي طرح

كارشناس مسئول ديسپاچينگ ومخابرات برق  -
ارشناس ارتباطات والكترونيك وزارت ك -تهران 
شركت  كارشناس برق وكنترل ابزاردقيق  -نيرو

كارشناس محاسبه و راندمان   -توانير
هاي  كارشناس سيستم  -شركت توانير برداري بهره

 شركت توانير پي اِل سي

مطالعات مديريت دارايي، 
مطالعات بهره برداري، 

 راهبري

 محمد خزائي مدير دفتر
وتوسعه  شركت برق منطقه اي معاون طرح 

 تهران

 

 -هاي فوق توزيع  كارشناس گروه نوسازي پست
كارشناس حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و 

مدير امور  -مديرامور برق شرق اصفهان  -انتقال 
 -بهره برداري توزيع برق شهرستان اصفهان 

 -مديرعامل توزيع برق استان چهارمحال و بختياري 
معاون طرح و  -وزيع برق استان اصفهان مديرعامل ت
 رعامليمد -معاون بهره برداري  -توسعه 

مطالعات حفاظت،  
مطالعات امنيت،  مطالعات 

 بهره برداري

 مدير عامل
 يرسول موس
 ييرضا

 دفتر مديريت

شركت برق 
اي  منطقه
 [19اصفهان ]

 

كارشناس  -كارشناس امور تعميرات الكترومكانيك 
حفاظت و كنترل سيستم فوق كارشناس  -محاسب 
معاون بهره برداري  -مدير دفتر فني انتقال  -توزيع 

 معاون برنامه ريزي وتحقيقات -

مطالعات حفاظت، مطالعات 
برداري، مطالعات  بهره

 دارايي مديريت

 مديريت دفتر
ن يمحمد حس
 يروحان

 قاتيو تحق يزير معاونت برنامه

 

 -ريك كارشناس طراحي و نظارت تجهيزات الكت
 -كارشناس نظارت بر بهره برداري و تعميرات 
 مديردفتر بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات

 زاتيت تجهيفيقات و كنترل كيدفتر تحق يدرضا گلشنيحم مديرت دفتر مطالعات مديريت دارايي
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شركت  يا 

 نهاد

 

 -كارشناس طراحي و نظارت خطوط فوق توزيع 
كارشناس مسئول  -كارشناس مطالعات سيستم 

ريزي و  م گروه كارشناسان برنامهيرئ -يزي ر برنامه
 مدير دفتر برنامه ريزي فني و برآورد -برآورد 

 و برآورد بار يفن يزيدفتر برنامه ر ايبرز اقتدارنيفر مديريت دفتر ريزي مطالعات برنامه

 

كارشناس تحقيقات و  -كارشناس طراحي و نظارت 
دفتر مدير  -كارشناس مطالعات سيستم  -استانداردها 

مجري طرح  -بازرسي و كنترل كيفيت تجهيزات 
مدير دفتر مهندسي طرح ها  -هاي فوق توزيع  پست
معاون  -ريزي و تحقيقات  سرپرست معاونت برنامه -

 طرح و توسعه

 معاونت طرح و توسعه يد محسنيسع مديريت معاونت ريزي مطالعات برنامه

 

مديرامور برق  -ت برق ناحيه گلپايگان يمدير
مديراموربرق غرب اصفهان  –چهارمحال وبختياري 

مديرعامل شركت  -مديرامور برق شرق اصفهان  -
مشاور مديرعامل برق  –توزيع نيروي برق قزوين 

مشاورمعاونت نظارت بر توزيع  -اي زنجان  منطقه
 -مديردفتر مديريت مصرف  -اي اصفهان  برق منطقه

 هاي پراكنده طرح نيروگاه يمجر

يريت مصرف، مطالعات مد
 مطالعات بهره برداري

 پراكنده يها روگاهيطرح ن يمجر ايبهروز پ مجري طرح
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 -اي گيالن  ها برق منطقه تكنسين نوسازي پست
تكنسين  -اي گيالن  تكنسين نصب پست برق منطقه
تكنسين  -اي اصفهان  تعميرات الكتريك برق منطقه

 -حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و انتقال 
رشناس حفاظت و كنترل سيستم فوق توزيع و كا
مديريت گروه حفاظت و كنترل سيستم فوق  -انتقال 
كارشناس حفاظت و كنترل مامور در شركت  -توزيع 

رئيم قسمت انتقال مامور در شركت  -اختر برق 
مدير امور رولياژ مامور در شركت اختر  -اختر برق 
كارشناس طراحي و نظارت خطوط شركت  -برق 
مجري طرح ديسپاچينگ  -ق منطقه اي اصفهان بر
 هاي فوق توزيع مجري طرح ارتقاء ظرفيت پست -

مطالعات حفاظت، مطالعات 
 مديريت دارايي

 مجري طرح
 يم بشارتيابراه

 مقدم
 عيفوق توز يها طرح پست يمجر

 

مهندس  -كارشناس بهره برداري نيروگاه گازي هسا 
كارشناس  -كارشناس بهره برداري پست  -شيفت 

رئيم گروه  -ها و خطوط  مطالعات و نظارت بر پست
مجري طرح خطوط  -نظارت بر تجهيزات خطوط 
 انتقال

 مجري طرح برداري مطالعات بهره
 ييدر بابايح

 يخرزوق
 طرح خطوط انتقال يمجر

 

كارشناس آزمايشگاه و  -كارشناس آموزش فني 
كارشناس تعميرات و نگهداري ميكرو  -الكترونيك 

رئيم  -كارشناس تعميرات  -يو و مالتي پلكم و
كفيل امور ديسپاچينگ منطقه  -برداري  قسمت بهره
 -مدير امور ديسپاچينگ منطقه مركزي  -مركزي 

مدير دفتر برنامه ريزي  -ريزي فني  مدير دفتر برنامه
مجري  -مدير امور كنترل شبكه  -فني و برآورد بار 

 طرح ديسپاچينگ و فيبر نوري

 نگيسپاچيو د يبر نوريطرح ف يمجر قيشف يعيرف يعل مجري طرح يراهبر
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كمك  -كيلو ولت شهر كرد  400اپراتور پست 
 -كارشناس مسئول مطالعات و محاسبات سيستم 

 -ريزي  كارشناس محاسبات سيستم و برنامه
ها  كارشناس مسئول نظارت بر حفاظت و كنترل پست

 -هيزات كارشناس مسئول محاسبات و تنظيم تج -
مدير  -رئيم گروه نظارت بر محاسبات و تنظيمات 

 هاي انتقال مجري طرح پست -دفتر فني انتقال 

مطالعات حفاظت، مطالعات 
مديريت دارايي، مطالعات 

 امنيت

 انتقال يها طرح پست يمجر عباس معرفت مجري طرح

 

كارشناس فني برق  -كارشناس برق شركت چادرملو 
اي  ناس خطوط برق منطقهكارش -اي يزد  منطقه
مجري طرح  -كارشناس خطوط انتقال  -اصفهان 

 خطوط فوق توزيع

مطالعات امنيت، مطالعات 
 بهره برداري

 عيطرح خطوط فوق توز يمجر ن نورافكنيرحسيام مجري طرح

 

رئيم قسمت  -كارشناس برق  -كارشناس فني 
رئيم  -برداري منطقه چهارمحال و بختياري  بهره

 -برداري منطقه چهار محال و بختياري  رهاداره به
 معاون بهره برداري -مدير امور انتقال نيرو 

 رئيم دفتر معاونت مطالعات بهره برداري
 ياسالم يعل

 يدريباباح
 يبردار معاونت بهره

 

رئيم  -كارشناس بهره برداري  -كارشناس آموزش 
مدير امور  -گروه كارشناسان بهره برداري 

مدير امور ديسپاچينگ  -قه مركزي ديسپاچينگ منط
 مدير دفتر بازار برق -فوق توزيع 

برداري،  مطالعات بهره
 مطالعات بهره برداري

 دفتر بازار برق دفرين نويحس مدير دفتر

 

 -كارشناس فني  -كارشناس آزمايشگاه الكترونيك 
 -رئيم قسمت بهره برداري منطقه دو اصفهان 

مدير  -ه غرب اصفهان رئيم اداره بهره برداري منطق
 مدير امور انتقال نيرو -امور ديسپاچينگ و مخابرات 

برداري،  مطالعات بهره
 مطالعات  امنيت

 رويامور انتقال ن انيد افالكيسع مسئول امور
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كارشناس مسئول طراحي و  -كارشناس خطوط 
كارشناس مسئول طراحي و نظارت  -نظارت خطوط 

مدير امور  -نتقال هاي ا مجري طرح پست -ها  پست
 ديسپاچينگ و مخابرات

 نگ و مخابراتيسپاچيامور د ييعطا يمحمدعل مسئول امور راهبري، مطالعات امنيت

 

كارشناس نظارت بر تعميرات  -كارشناس شيفت 
كارشناس مسئول نظارت بر تعميرات  -ها  پست
كارشناس مسئول طراحي و نظارت خطوط  -ها  پست

 المدير دفتر فني انتق -

مطالعات مديريت دارايي، 
 مطالعات امنيت

 مدير دفتر
ن يمحمد حس
 ينصر

 انتقال يدفتر فن

 

مدير دفتر تعرفه و  -كارشناس مقررات پرسنلي 
مدير دفتر خدمات مشتركين و  -خدمات مشتركين 

 مديريت مصرف و وصول درآمد
 

 مدير دفتر
ن يرحسيم

 ياريشهر

ت مصرف و يرين و مديدفتر خدمات مشترك
 وصول درآمد

 مدير عامل   

مهندس 
 يمحمدحسن متول
 زاده

 دفتر مديريت

شركت برق 
اي  منطقه
 [20خراسان ]

 معاون   
مهندس 
 يمحمدحسن قنبر

 يمعاونت بهره بردار

 معاون   
د يمهندس مج
 سعادتمند

 معاونت طرح و توسعه

 معاون   
 يدكتر مصطف

 يمشهد يرجب
 يزير معاونت برنامه

 

 -كارشناس برق در شركت برق منطقه اي زنجان 
 -اي زنجان  مدير دفتر حراست شركت برق منطقه

اي  ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه معاون برنامه
اي  مدير دفتر حراست شركت برق منطقه  -زنجان 

معاون طرح و توسعه شركت برق  -آذربايجان 
كت معاون طرح و توسعه شر -اي آذربايجان  منطقه

مدير عامل شركت توزيع  -اي زنجان  برق منطقه
مدير عامل شركت  -نيروي برق استان زنجان 

 مديريت توليد برق زنجان

ريزي،  مطالعات برنامه
 مطالعات توزيع

 دفتر مديريت حسين صبوري مدير عامل

شركت برق 
اي  منطقه
 [21آذربايجان ]
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سرپرست معاونت 
ريزي و  برنامه

ر تحقيقات و مدي
دفتر تحقيقات و 
 كنترل تجهيزات 

 فلور نيكوراي

 معاونت برنامه ريزي و تحقيقات

   

مدير دفتر 
ريزي و برآورد  برنامه

 بار

رسول اسماعيل 
 زاده

   
مدير دفتر فناوري 
 اطالعات و ارتباطات

سيد سعيد حسني 
 خسروشاهي

 محمد صالحي مدير دفتر بودجه   

   
ر خدمات مدير دفت

 مشتركين

محمد رضا كبير 
 قاسمي

 ERPمجري پروژه    
سيد كمال سيد 
 مسلمي

 بهروز عباس نژاد معاون   

 معاونت  طرح و توسعه

 غالمرضا جعفر زاده مجري خطوط انتقال   

   
مجري پست هاي 
 فوق توزيع

 فتح اله زاده

   
هاي  مجري پست
 انتقال

 دو قلعه علي معمار

 شاپور لطفي مجري توسعه پست   

 محمد رضا صادقي مجري مخابرات   

   
مدير دفتر مهندسي 

 ها طرح
 رضا رهنورد

 مسئول پروژه شهريار   
علي حسيني 
 حاللي

   
مجري خطوط فوق 

 توزيع
 علي بدري

   
سرپرست معاونت 

 برداري بهره

يعقوب عليزاده 
 لمعاني

 برداري معاونت بهره

 مدير دفتر توليد   
محمد رضا سعيدي 

 فرزاد

 غالمحسين خاندار مدير دفتر انتقال   

   
مدير امور 
 ديسپاچينگ

 داود انصاريان

   
مدير امور انتقال 
 آذربايجان شرقي

 سعيد سليمان زاده

   
مدير امور انتقال 
 آذربايجان غربي

 سفنديار كشوريانا

 حميده اسكندري مدير دفتر بازار برق   
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مجري پشتيباني 
انتقال آذربايجان 

 غربي

 بهرام دهقانپور

   
مجري بهينه سازي 

 انتقال نيرو

علي عليزاده 
 اشرفي

   

جانشين معاونت و 
مجري طرح 
 آذربايجان غربي

 رضا مجيد پور

   

يم و مجري طرح حر
هاي فوق  واريانت

 توزيع

 خسرو كارگر صابر

 

رئيم اداره مشتركين   -سرپرست ديسپاچينگ توزيع 
معاون فني امور   -و فروش انشعابات امور برق ساري 

مدير  مدير امور توزيع برق سوادكوه ا   -برق ساري 
امور توزيع برق ساري ا رئيم هيأت مديره و مدير 

ب مازندران ا معاون عامل شركت توزيع برق غر
هماهنگي و عضو اصلي هيأت مديره شركت برق 

اي مازندران ا عضو هيأت رئيسه سومين  منطقه
ا عضو هيأت رئيسه  89كنفرانم نيروگاه برق 

ا نماينده  90ششمين همايش مهندسين برق در سال 
ريزي و توسعه استان  وزير نيرو در شوراي برنامه
 مازندران

ه راهبري، مطالعات بهر
 برداري

 مدير عامل
مهندس حسين 
 افضلي

 دفتر مديريت

شركت برق 
منطقه اي 
 [22مازندران ]

 

كارشناس   -كارشناس حفاظت و كنترل شركت توانير
مسئول حفاظت و كنترلشركت برق منطقه اي سمنان 

مدير دفتر فني توليد و حفاظت و كنترل شركت  -
ركت مدير دفتر فني انتقال ش -اي سمنان  برق منطقه
معاون انتقال شركت برق  -اي مازندران  برق منطقه

 اي مازندران منطقه

مطالعات حفاظت، مطالعات 
 امنيت

 معاون
صالح معرفت 
 آغميوني

 دفتر معاونت

معاونت بهره 
 برداري

22 
اي  سپاه پاسداران ، شركت توزيع و شركت برق منطقه

 مازندران
 مدير دفتر ريزي مطالعات برنامه

ري ابوالفضل صفا
 بيدهندي

 دفتر فني توليد

   
كارشناس ابزار دقيق 

 و كنترل
 فرزاد بوداغي
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 كارشناس مكانيك   
محمد غالم زاده 

 كاليي

 مختار شعباني كارشناس مكانيك   

 سيده مريم ساداتي امور شيمي   

 كارشناس الكتريك   
امير يوس  
 فوالدي

 مرتضي كاليي ترمدير دف   

 دفتر فني انتقال

   
كارشناس مسئول 

 خطوط
 مهرداد بخشنده

   
كارشناس مسئول 

 برداري بهره

محمد رضا رشيد 
 آبادي

   
كارشناس مسئول 
 حفاظت و كنترل

سيد ابراهيم 
 هاشمي

 محمد قرباني ها كارشناس ايستگاه   

   
كارشناس بهره 
 برداري

 مهدي محبّي

   
كارشناس حفاظت و 

 كنترل
 سيروس قدرتي

   
كارشناس مطالعات 
 جامع شبكه

 احمد طبرسا

   
كارشناس 

 ريزي فني برنامه

محمد صادق 
 سلطاني

 محمد علي باباگلي كمك كارشناس   

 

شاركت ملي مم  _شركت تكاتا ) صادا و سيما ( 
اي  شركت بارق منطقه _سرچشامه كارمان 

 مازندران

 مدير دفتر امور برداري مطالعات بهره
محمّد اماني 
 كالريجاني

 امور ديسپاچينگ

   
كمك كارشناس 
 نقشه و مسئول دفتر

 محمد دهقان

 طاهره براري كارشناس آمار شبكه   
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 سمانه عنايتي كمك كارشناس آمار   

   
كارشناس نقشه و 
 ها طراحي دياگرام

سيد عبدالرحيم 
 سجادي

   

م اداره يرئ
و كنترل  يبردار بهره

 شبكه

 يونم اصغري

   

كارشناس مسئول 
ريزي و  برنامه

مطالعات شبكه 
NAOC 

 فاطمه يعقوبي

   

كارشناس برنامه 
ريزي و مطالعات 

 RDCسيستم شبكه

 حميد باطبي

   
 يبردار كارشناس بهره

NAOC 

 يعبدالجواد شامل
 يدوراب

   

كارشناس مسئول 
 يبردار بهره

NAOC 

 چالشگر يمحمدول

   

كارشناس مسئول 
 يبردار بهره

NAOC 

 يمطهر يمهد
 مجد

   
كارشناس بهره 

 NAOC يبردار
 يونسي يعل

   

كارشناس مسئول 
 يبردار بهره

NAOC 

 يمسعود مراد

   

س مسئول كارشنا
 يبردار بهره

NAOC 

 يدي  رشيشر

   

كارشناس 
 يبردار بهره

NAOC 

سعيد اصغرزاده 
 زعفراني

   

كارشناس مسئول 
 يبردار بهره

NAOC 

 شهرام نقوي

 هادي زيبنده RDCكارشناس     

 زاده يسيمحمود ع RDCكارشناس    

 محمود فرج نژاد RDCكارشناس    

   

كارشناس مسئول 
نگهداري مراكز 

 كنترل

 نرگم رشيدي

   
كارشناس مسئول 

 مخابرات

جالل الدين 
 مواليي قرا
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 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

   

كارشناس 
ريزي شبكه  برنامه

 انتقال

سيدحميدسي  اهلل 
 پورلداري

   
كارشناس نگهداري 
 مركزكنترل

محسن كفاشپور 
 يزدي

   
كارشناس 
 اتناظرمخابر

حسام الدين 
 بدخشان

 حامد رضايي RDCكارشناس    

   

كارشناس 
برداري  بهره

NAOC 

 عباس غالم زاده

 محمد احمدي RDCكارشناس    

 جواد محسن زاده RDCكارشناس    

 مهدي قاسم نژاد RDCكارشناس    

   
كارشناس ناظر 
 مخابرات

 علي آستان

 سيد سجاد رحيمي RDCكارشناس    

   
كارشناس ناظر 
 مخابرات

 حسين بختياري

   

كارشناس 
ريزي و  برنامه

مطالعات سيستم 
 NAOCشبكه 

 آالله يوسفي

   

كارشناس 
متري و  ناظرتله

 اسكادا

 مهران فرماني

   
كارشناس 

 RDCبرداري  بهره
 بهمن انوري فر

   
كارشناس نگهداري 
 مركز كنترل

 فخري ميرعرب

   
كارشناس 
 ناظرمخابرات

ميالد ضفرحبيب 
 نيا

 فاطمه يوسفي ها كارشناس ايستگاه   

   
 RDCكارشناس 

 )گلستان(
 هاران نديمي

   

كارشناس 
ريزي و  برنامه

مطالعات 
 سيستم)گلستان (

سيده سميه 
 حسيني

 RDCناس كارش   
محمود رضا 
 قهارپور



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 شبكه برق ايران راهبري
117 

 

 

 1393 ديويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

   
 RDCكارشناس 

 )گلستان(
 حسن لطفي

   

كارشناس مطالعات 
سيستم )كارشناس 
 كيفيت توان (

نبي اهلل ابراهيم 
 زاده

   
كارشناس بهره 
 برداري ديسپاچينگ

 فرزاد مليجي

   
 RDCكارشناس 

 )گلستان (
 امير حسين اكبري

 ناس مخابراتكارش   
عباس قنبري 
 گرجي

   
 RDCكارشناس 

 )گلستان (
 احمد شكراللهي

   

مدير امور 
برداري انتقال  بهره

 مركز

سيد حسن عباسيه 
 كهن

 امور انتقال مركز مازندران

   
رئيم اداره 

 برداري بهره
 محمد يزداني

 بهرام عليزاده رئيم اداره نظارت   

 مهران يوسفي كارشناس اتوماسيون   

   
كارشناس مسئول 

 خطوط
 مازيار صباغي

   
كارشناس ناظر 
 حفاظت و كنترل

 تقي حسين زاده

   
كارشناس مسئول 

 ها ايستگاه
 مجيد تقي پور

   
كارشناس ناظر 
 خطوط

سيد ابراهيم 
 ابراهيمي

   
كارشناس ناظر 
 رلحفاظت و كنت

 محمد روحي

   
كارشناس ناظر 

 ها ايستگاه

سيد عباس 
 صدرايي

   
كارشناس ناظر 
 تعميرات

 اميد رمضاني

 اميد مدديان كارشناس فني   

 محسن مجردي كارشناس خطوط   
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 20بيش از 
 سال

شركت توزيع برق گيالن   –مدير دفتر فني و نظارت 
ماه  18بمدت  1373لغايت مهر  1372از فروردين ماه 

شركت توزيع برق  –مدير امور توزيع برق نواحي  -
بمدت  1377لغايت شهريور  1373گيالن  از مهرماه 

مدير عامل شركت توزيع برق غرب  -ماه  47
 1379لغايت خرداد  1377مازندران  از شهريورماه 

مدير امور انتقال برق غرب مازندران   -ماه  21بمدت 
 تا كنون 1379دادماه از خر

مطالعات  -مطالعات توزيع 
 امنيت

مدير امور 
برداري انتقال  بهره

 غرب

 بهزاد فقيه نصيري

 امور انتقال غرب مازندران
   

رئيم اداره 
 برداري بهره

 حميد قمي

 رئيم اداره نظارت   
محسن تبار 
 جعفرقلي

 جواد پورحاتم كارشناس اتوماسيون   

   
كارشناس ناظر 

 ها ايستگاه
 ابوافضل شاهري

   
كارشناس ناظر 
 خطوط

 ولي اهلل اصانلو

   
كارشناس ناظر 
 خطوط

 حسين اسدي

   
كارشناس ناظر 
 خطوط

 روح اهلل كرمي نژاد

   
كارشناس اداره 
 نظارت

عباسعلي عبدالهي 
 الشكي

 21بيش از 
 سال

كارشناس  -گرگان 230ستگاه بهره بردار اي
رئيم  -هاي منطقه علي آباد  برداري ايستگاه بهره

مدير امور  -برداري انتقال گلستان  اداره بهره
 برداري انتقال گلستان بهره

 برداري مطالعات بهره

مدير امور 
برداري انتقال  بهره

 گلستان

 اسماعيل عليپور

 احمد نظرخاني نظارت رئيم اداره    امور انتقال استان گلستان

   
رئيم اداره 

 برداري يهره
 محمد رضا نيازي

 كارشناس نظارت   
علي اصغر زارع 
 تيالني
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

   
كارشناس ناظر 
 خطوط

 انيارسالن ماسور

 
 

 
 سيد ايليا خاندوزي راهبر اتوماسيون

  
 

 عليرضا بهادرفر كارشناس نظارت

  
 

 حامد شهر آئيني ارتكارشناس نظ

 23بيش از 
 سال

شمال  AOCكارشناس مشاور پروژه ديسپاچينگ 
 -غرب و شمال شرق كشور در مركز تحقيقات نيرو 
مدير بخش برق گاز كنگان  شركت پخش فراورده 

مدير بخش برق كارخانه خوش نوش  -هاي نفتي 
كارشناس فوق توزيع و انتقال اا معاونت  -ساري 

 -اي مازندران   شركت برق منطقه طرح و برنامه
ريزي و مطالعات سيستم  مركز  كارشناس برنامه

 -مازندران   يا ديسپاچينگ منطقه شمال برق منطقه
ريزي و مطالعات سيستم   كارشناس مسئول برنامه

 يا مركز ديسپاچينگ منطقه شمال برق منطقه
اي  نماينده بازار برق شركت برق منطقه -مازندران  
اي  مدير دفتر بازار برق شركت برق منطقه -ن مازندرا

 مازندران

مطالعات  -راهبري 
 برداري بهره

مدير دفتر بازار برق 
 مازندران

 محمدرضا خاتمي

 دفتر بازار برق

   
كارشناس بازار 
 فروش برق

 حسن ذوالفقاري

   
كارشناس بازار خريد 

 برق

محمد علي نعمتي 
 چالي

   

كارشناس 
هاي اندازه  يستمس

 گيري

سميه بوداغي مالي 
 دره

 رضا مهدي پور قرا كارشناس بازار برق   

   
كارشناس انرژي و 

 تلفات

كميل محمودي 
 گلوگاهي

   
رئيم اداره اصالح و 

 سازي بهينه
 اداره اصالح و بهينه سازي ابراهيم مرادي
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 مجيد قاسمي ملكشاه   
مجيد قاسمي 
 ملكشاه

 موسي نور محمدي كارشناس تعميرات   

 رحمت اهلل اكبر پور امور برق   

 معاون   
محمد كاظم 
 حامدي

 ها دفتر مهندسي طرح
معاونت طرح و 
 توسعه

 25بيش از 
 سال

  
سرپرست دفتر 
 ها مهندسي طرح

 عبدالحميد حميدي

 مهدي مسرور كارشناس خطوط   

 علي رضايي كارشناس پست   

 28بيش از 
 سال

رئيم ناحيه شهرستان -گنبد يرئيم اداره نوساز
مدير امور انتقال  -مدير امور غرب مازندران  -تنكابن

مدير عامل و  -و انتقال يمعاون مهندس -مازندران
مشاور فني مدير -هيئت مديره شركت توزيع مازندران

ر عامل شركت رئيم هيئت مديره و مدي -عامل
بر  معاون نظارت  -مازندران يمشاور نيرو يمهندس

-هيئت مديره يتوزيع مازندران و گلستان و عضو اصل
عضو هيئت مديره  -اي  عضو هيئت مديره برق منطقه

قائم  -عضو هيئت مديره شركت تانش -شركت مازند
معاون  -مقام رئيم مجمع در شركتهاي توزيع 

هيئت مديره   يضو اصلو تحقيقات و ع يريز برنامه
 اكنون

مطالعات  -مطالعات امنيت 
مطالعات  -برداري  بهره

 توزيع

 معاون
ا..  مهندس ايمان
 ياصغر

 دفتر معاونت

معاونت برنامه 
ريزي و 
 تحقيقات

 سرپرست دفتر   
سيد اسماعيل 

 ينقيب

ريزي فني و برآورد  دفتر برنامه
 بار

 كارشناس برآورد بار   
 يينمعصومه حس
 نژاد

   
كارشناس 

 ريزي توليد برنامه
 فر يرزم آرا ذاكر

   
كارشناس 

 ريزي شبكه برنامه
 يقائم خواجو
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

   

كارشناس 
ريزي فوق  برنامه

 توزيع گلستان

 يتيمور يمجتب

   
كارشناس مطالعات 

 سيستم
 نژاد يعل يمصطف

 يسراج مائده ذكريا كارشناس برآورد بار   

   
كارشناس مطالعات 

 سيستم
 عباس پهنابي

 26بيش از 
 سال

كارشناس مطالعات سيستم در سازمان آب و برق 
كارشناس مطالعات سيستم و  - 1367خوزستان  سال 

اي  ريزي فني در برق منطقه كارشناس مسئول برنامه
ريزي فني و  مدير دفتر برنامه - 1374مازندران سال 

مدير دفتر تحقيقات و كنترل  - 1380ار  سال برآورد ب
 1390كيفيت تجهيزات 

 توقه عايشه قره  مدير دفتر ريزي مطالعات برنامه

دفتر تحقيقات و كنترل كيفيت 
 تجهيزات

   

كارشناس تحقيقات 
وكنترل كيفيت 
 تجهيزات

 يفردين عنايت
 يكليج

   

كارشناس تحقيقات 
وكنترل كيفيت 
 تجهيزات

 ره احمديبها

 12بيش از 
 سال

 -خط گرم  يها مسئول گروه -ن خط گرم يتكنس
م يرئ -نگ يسپاچيو د يابيب يكارشناس مسئول ع

م اداره يرئ -ها منطقه برق نارمك  اداره پست
ع برق ير دفتر حراست توزيمد -حراست شمالشرق 

 -ر عامل در امور جوانان يمشاور مد -تهران بزرگ 
 ظارتو ن يمعاونت مهندس

 معاونت مهندسي و نظارت يد اسكندريسع مدير معاونت مطالعات امنيت،  راهبري

شركت توزيع 
نيروي برق 
تهران بزرگ 

[23] 
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 

 -  شبكه  ليو تحل  هيتجز  كارشناس - يفن  كارشناس
  تهيدر كم  تيعضو -  خطوط  يبردار  بهره اداره  ميرئ

  سرپرست  يبردار  بهره  معاون -عيتوز  حوادث  يبررس
 - تهرانپارس  برق ر منطقه يمد  - تهرانپارس برق منطقه 
 يسرپرست معاونت اجرائ - رانيشم  برق رمنطقه يمد

و نظارت شمال  يمعاونت  هماهنگ -شمال شرق
 -  ينگ فشار ضعيسپاچيطرح د يشرق ا  مجر

 نگيسپاچيو د يسرپرست معاونت بهره بردار

 برداري و ديسپاچينگ معاونت بهره  انيز ناظريمبكا مدير معاونت برداري مطالعات بهره

 

كارشناس مطالعه  -ناب يم برق  شهرستان ميرئ
ر يمد -استان  هرمزگان  ير برق نواحيمد -شبكه 

ره  شركت يئت مديعضو ه -برق بندر عباس 
 يبردار معاون بهره -روگاه بوستان ين يبردار بهره

انداردها قات و استيكارشناس تحق -يمنطقه برق آزاد
و طرح و برنامه  منطقه برق   يبانيمعاون پشت -
و بودجه معاونت   يزير ر و معاون برنامهيمد - يهقيب

 يستاد راهبرد يزير معاون برنامه -شمالغرب  يياجرا

 ريزي معاونت برنامه يبهادر يمرتض مدير معاونت برداري مطالعات بهره

 19بيش از 
 سال

 -رو( يشركت غرب نع )يل شبكه توزيكارشناس تحل
هرمزگان(  يستم )برق منطقه ايل سيكارشناس تحل

ع ي)شركت توز يزيسرپرست دفتر برنامه ر -
ع )برق يشبكه توز يم گروه طراحيرئ -هرمزگان( 
ت مصرف )برق يريتهران( مدير دفتر مد يمنطقه ا
ع يع )توزيتوز ير دفتر مهندسيمد -تهران(  يمنطقه ا

ن يو خدمات مشترك معاون فروش -تهران بزرگ( 
 ع تهران بزرگ(   ي)توز

 
 

 معاونت فروش و خدمات مشتركين ياقوتير يعبداالم مدير معاونت مطالعات توزيع
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 متخصصين صنعت برق

 هاي مربوطه زير بخش نام فرد سمت زمينه كاري كار در واحدهاي ديگر سابقه سابقه كار
شركت  يا 

 نهاد

 24بيش از 
 سال

ع يشبكه )شركت توز يم اداره كنترل فنيرئ
م اداره برق شوشتر و كتوند )شركت يرئ -خوزستان( 
ه جنوب ير امور برق ناحيمد -ع خوزستان( يتوز
ع ير عامل شركت توزيمد -ع خوزستان ( يركت توز)ش

 يمشاور فن -ع  اهواز( يبرق اهواز )شركت توز
ع يخوزستان )شركت توز يا رعامل برق منطقهيمد

شمالشرق  ييقائم مقام و معاونت اجرا -خوزستان( 
قائم مقام و   -ع برق تهران بزررگ( ي)شركت توز

ن قائم مقام و معاو -و نظارت  يمعاونت مهندس
     يهماهنگ
 

 د ارسطويعبدالحم مدير معاونت مطالعات توزيع
  

معاونت 
 هماهنگي
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 فصل سوم -3

 افزارهاي توليد شده داخلي در صنعت برق نرم
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 مقدمه

ها ايجاد نماوده و باعاا افازايش    ها و طراحيها ابزار محاسباتي در صنعت برق هستند كه تحول عظيمي را در تحليلافزار نرم

مهندسي برق زيادي در دنيا وجود دارند كه به داليلي از  هايافزاراند. نرممحاسبه و طراحي شده دقت محاسباتي و كاهش زمان

هاي داخلي و گران بودن، قابل استفاده در داخل كشور نبوده و نيازمند تولياد مجادد باا سااختار     قبيل متناسب نبودن با ساختار

هااي  افازار خاصاي وجاود نادارد و نهااد     منظور انجام هدفي خاص در صنعت برق، نرم موارد نيز به باشند. در برخي ازجديد مي

هااي  براين تحقيقات پژوهشي زيادي در نهادصورت داخلي توليد كنند. عالوه ها را بهافزارمسئول بر خود الزم ديدند كه آن نرم

است. بنابراين با توجه به  افزار شدهنهايت منجر به توليد نرمدولتي، خصوصي و دانشگاهي داخل كشور انجام شده است كه در 

-رو نياز اسات كاه پتانسايل   اند. از اين هاي زيادي در صنعت برق در داخل كشور توسعه داده شدهافزارتوضيحات داده شده، نرم

 ين صنعت برق قرار گيرد. ها و متخصصهاي توليد شده در داخل كشور انجام شود و در اختيار ارگانافزارسنجي از نرم

هاي توليدشده در داخل كشور با استفاده از جستجو در مراجع اينترنتي تهيه شده است. با توجه به جستجوهاي افزارليستي از نرم

ي هاافزارهاي خصوصي، نرمشده توسط شركتهاي توليد افزار هاي توليدشده در صنعت برق به سه گروه نرمافزارشده، نرمانجام

شوند كه جداول مربوطه به ترتيب  بندي ميها تقسيمشده توسط دانشگاه هاي توليدافزار هاي دولتي و نرمشده توسط ارگانتوليد 

توليد "باشد كه با جستجو كردن عناويني از قبيل  گونه مياند. نحوه جستجو به اينارائه شده 3-3و  2-3، 1-3صورت جداول  به

هاي توليد شده نرم افزار"، "شده در پژوهشگاه نيرو هاي توليدافزارنرم"، "هاي توليد نرم افزار در برقكتشر"، "نرم افزار دربرق

، "شده در ساناهاي توليدافزارنرم"، "هاي توليد شده در ساباافزارنرم"، "هاي توليد شده در توانيرافزارنرم"، "ت شبكهيريدر  مد

-نارم "و  "ايهاي برق منطقاه هاي توليدشده در شركتافزارنرم"، "هاي توزيع نيروي برقكتشده در شرهاي توليدافزارنرم"

ياا ارگاان    هااي تولياد داخال شناساايي شاده و شاركت      افازار هاي اينترنتي، نرمدر مرورگر "هاهاي توليدشده در دانشگاهافزار

ها نيز در جداول مربوط مشخص افزاربندي اين نرمور حوزهگردد. شايان ذكر است، عالوه بر موارد مذكتوليدكننده آن تعيين مي

 شده است.
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 هاي خصوصيشده توسط شركتهاي توليدافزارنرم :( 1-3 ) جدول

 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 1 ها وشهر هاي بزرگ  برق استان 121نرم افزار جامع و ثبت حوادث   مطالعات توزيع  شركت مهندسي تذرو افزار
 2 (PMنرم افزار بازديد، سرويم و نگهداري ) مطالعات مديريت دارايي شركت مهندسي تذرو افزار
 3 نرم افزار درخواست خاموشي با برنامه     مطالعات توزيع  شركت مهندسي تذرو افزار
 4 زير ساخت نرم افزاري شبكه برق منطقه غرب  برداري مطالعات بهره نشركت مهندسي نرم افزاري روني
 5 هاي بازار برق سيستم مديريت داده برداري مطالعات بهره شركت مهندسي دانش افزار ماهان
 6 سيستم آبونمان مشتركين آب و برق   مطالعات توزيع  شركت مهندسي دانش افزار ماهان

 مطالعات توزيع شركت مانير
برق  يرويع نيسيستم محاسبه مستمر تلفات انرژي در شركت توز يساز ادهيپ

 ز يتبر
7 

 8 نرم افزار جامع برآورد بار شبكه      ريزي مطالعات برنامه شركت مانير
 9 برقد يبخار تول يها روگاهين 1(SEEMS) يت انرژيريستم مديافزار س نرم ريزي انرژي مطالعات برنامه شهرك علم و فناوري اصفهان
شركت مهندسي هرمزان نيروي 

 ايرانيان )مهنا(
 10 رات پيشگيرانه )مهنانت(يو تعم يسامانه جامع بازديد، نگهدار مطالعات مديريت دارايي

شركت مهندسي هرمزان نيروي 
 ايرانيان )مهنا(

 11 سپاچينگ توزيعيبرق و د يهايون ثبت حوادث و خاموشيسامانه جامع اتوماس  مطالعات توزيع 

شركت ساماندهي پردازش توسعه 
 ايرانيان

 12 نرم افزار بازار برق  برداري مطالعات بهره

AMR شرفته يستم پيساخت نرم افزار تحت وب براي س هاي هوشمند مطالعات شبكه شركت داده نمايان  ماندگار
2

 13 
نرم افزار سازان  يشركت مهندس

 سپاهان
 14 حت وب امور بهره برداري  سدهاي برق آبيمعرفي نرم افزار ت برداري مطالعات بهره

 15 سامانه نرم افزاري جامع مشتركين برق منطقه اي كارما مطالعات توزيع  شركت نرم افزار جادوي فكر
 16 برق  يكنتورها يت تست و بازرسيرينرم افزار جامع مد  دارايي مطالعات مديريت ايسنجش افزار آس
 17 برق  ينرم افزار جامع قرائت كنتورها ع مطالعات توزي ايسنجش افزار آس
 18 شگاه كنتور برقينرم افزار جامع آزما مطالعات توزيع  ايسنجش افزار آس
 19 د و نصب انشعاباتينرم افزار بازد مطالعات توزيع  ايسنجش افزار آس
 20 عينگ فوق توزيسپاچيستم اطالعات دينرم افزار س  راهبري ايسنجش افزار آس

 21 راتيو تعم يت نگهداريريمد ي كپارچهينرم افزار  مطالعات مديريت دارايي ايافزار آسسنجش 
 22 يمصرف ينگ انرژيتوريو مان يت مصرف انرژيريستم مدينرم افزار س ريزي انرژي مطالعات برنامه ايسنجش افزار آس
 23 برق يدور كنتورهانرم افزار جامع قرائت از راه   هاي هوشمند مطالعات شبكه ايسنجش افزار آس

 هاي هوشمند مطالعات شبكه ايسنجش افزار آس
و  Palmستم عامل يتال تحت سيجيبرق د يم كنتورهاينرم افزار قرائت و تنظ 

Windows CE 
24 

 25 برق يها پست يريون بارگيت و اتوماسيرينرم افزار جامع مد راهبري ايسنجش افزار آس

                                                 

1
 Software Energy Engineering Managment System 

2
 Advanced Metering Reading 
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 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 26 هاي صنعتي نرم افزار محاسبه برق مصرفي كارگاه برداري بهره مطالعات شركت پيشران كنترل انرژي
 27 صنعت برق يبر نوريشبكه ف GISت بانك اطالعات يريد نرم افزار مديتول برداري مطالعات بهره شركت مهندسي فرانگاشت نوآور

 28 يون پست برق فشارقوينرم افزار اتوماس راهبري سانيشركت مهندسي پرد

 برداري مطالعات بهره سانيردشركت مهندسي پ
شبكه توليد و انتقال برق  يافزار مديريت تبادل انرژ نرم يو پياده ساز يطراح

 اصفهان  يا منطقه
29 

 برداري مطالعات بهره سانيشركت مهندسي پرد
بازار برق شركت برق  يها برا نيروگاه يافزار قيمت ده نرم يساز و پياده يطراح

 اصفهان يمنطقه ا
30 

 مطالعات حفاظت سانيت مهندسي پردشرك
 ينرم افزار شبكه جمع آوري و پردازش اطالعات رله ها يو پياده ساز يطراح

MICOM   سبا يفوالد ساز 
31 

 32 سيستم مديريت امور ديسپاچينگ و بازار برق راهبري شركت خدمات پشتيباني نيرو 
ش يبرق و آب پو يشركت داده پرداز

 پارس
 33 نرم افزار مركزي شبكه هوشمند هوشمند مطالعات شبكه هاي 

 PDN_GIS 34سامانه  پشتيباني و توسعه  برداري مطالعات بهره شركت فراعمران نگار
 PDN-GPMS 35توسعه و پشتيباني سامانه   مطالعات مديريت دارايي شركت فراعمران نگار
 PDN-WebGIS 36نه توسعه و پشتيباني ساما  برداري مطالعات بهره شركت فراعمران نگار
 PDN-DashboardGIS 37توسعه و پشتيباني سامانه   برداري مطالعات بهره شركت فراعمران نگار
 38 سامانه نرم افزاري بورس انرژي برداري مطالعات بهره شركت تدبير پرداز

 39 ساما نرم افزار بهره برداري و مديريت انرژي ريزي انرژي مطالعات برنامه شركت باسط پژوه تهران
 40 ن برق )فارس(يستم جامع خدمات مشتركيس مطالعات توزيع  شركت خدمات مهندسي عصر انديشه

 41 ن )بخش برق( استان خوزستانيستم جامع خدمات مشتركيس مطالعات توزيع  شركت پديد پرداز 
 42 قسيستم كنترل اطالعات صورت حساب مشتركين صنعت بر مطالعات توزيع  شركت پديد پرداز 

شركت مهندسي مشاور نيروي 
روز يآذربايجان )منا( توسط مهندس ف

 يمحمد

 43 انتقال نيرو يافزار طراحي خطوط هوائ نرم مطالعات امنيت

 44 نرم افزار محاسبه ميزان مصرف برق خانگي مطالعات توزيع  شركت پيشران كنترل صنعت
 45 ع برقيتوز يپستها و شبكه ها يرات و نگهداريتعمنرم افزار  مطالعات مديريت دارايي شركت مهندسي يلدا 
 46 يرين و لوازم اندازه گيستم جامع خدمات مشتركيس مطالعات توزيع  شركت مهندسي يلدا 

 يايشگامان دنيپ يشركت داده پرداز
 كوارتز )گلدن كو(

 مطالعات توزيع 
د انشعاب يد فروش انشعاب و خدمات پم از فروش بازديد بازدينرم افزار اندرو

 ع برق مشهد )تبلت ، وب (يشركت توز
47 

 يايشگامان دنيپ يشركت داده پرداز
 كوارتز )گلدن كو(

 مطالعات توزيع 
د نصب انشعاب و خدمات پم از فروش نصب انشعاب شركت ينرم افزار اندرو  

 ع برق مشهد )تبلت ، وب (يتوز
48 

 يايشگامان دنيپ يشركت داده پرداز
 كوارتز )گلدن كو(

 49 ع برق مشهد )تبلت ، وب (يعملكرد شركت توز يزيد ممينرم افزار اندرو    مطالعات توزيع 

 يايشگامان دنيپ يشركت داده پرداز
 كوارتز )گلدن كو(

 مطالعات توزيع 
ع برق مشهد ين  شركت توزيمشترك يد كنترل انشعاب هاينرم افزار اندرو  

 )تبلت ، وب (
50 
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 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 يايمان دنشگايپ يشركت داده پرداز
 كوارتز )گلدن كو(

 مطالعات توزيع 
ع يفهام  در شركت توز AMI  1يت انرژيريو مد يريسامانه هوشمند اندازه گ 

 ت ( يبرق مشهد ) سا
51 

 52 عيتوز يون محاسبات مهندسيزاسينرم افزار مكان مطالعات توزيع شركت قدس نيرو 
 53 مصرفي مشتركانسامانه برق  مطالعات توزيع  شركت انديشه كامپيوتر
 54 سيستم اطالعات بازار برق برداري مطالعات بهره شركت رهنماد انديشه
 55 سيستم محاسبه تراز توليد و مصرف برق كشور برداري مطالعات بهره شركت رهنماد انديشه
 56 سيستم اطالعات مديريت ديسپاچينگ ملي راهبري شركت رهنماد انديشه

 

                                                 

1
 Advanced Metering Infrastructure 
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 هاي دولتيشده توسط نهاد يا ارگانهاي توليدافزار: نرم (2-3 ) جدول

 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 برداري مطالعات بهره پژوهشگاه نيرو 
هاي  طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاه

 حرارتي
1 

 برداري مطالعات بهره پژوهشگاه نيرو 
در بازار برق با لحاظ نمودن  يو تهيه نرم افزار پيشنهاد بهينه قيمت ده يطراح

 كوتاه مدت و بلند مدت و بازار رزرو يبازار بورس و قرادادها
2 

 3 رو هاي خطوط انتقال ني توسعه نرم افزار تحليل قابليت اعتماد برج مطالعات امنيت پژوهشگاه نيرو 

 برداري مطالعات بهره پژوهشگاه نيرو 
افزار تعيين استراتژي ارائه پيشنهاد بهينه شركت برق  طراحي و تهيه نرم 

 اي تهران در بازار برق منطقه
4 

 مطالعات توزيع پژوهشگاه نيرو 
هاي  افزار طراحي و توسعه بهينه شبكه پشتيباني و نظارت بر توليد صنعتي نرم 

 DisPlanتوزيع 
5 

 NRI_SCADA 6نرم افزار  راهبري پژوهشگاه نيرو 

 برداري مطالعات بهره پژوهشگاه نيرو 
طراحي و پياده سازي نرم افزار محاسبه و مميزي صورتحساب خريد و فروش 

 انرژي و خدمات انتقال با توجه به قوانين بازار برق ايران
7 

 8 تحليل داده هاي انرژي باد نرم افزار  مطالعات منابع تجديد پذير پژوهشگاه نيرو 

 مطالعات توزيع پژوهشگاه نيرو 
نرم افزار بهسازان و بهسات )مدل كردن رفتار مصرف انرژي در ساختمان و  

 سازي مصرف انرژي ( بهينه
9 

 مطالعات امنيت پژوهشگاه نيرو 
               نرم افزار ترسيم نقشه هاي اجرايي دكلهاي انتقال نيرو                         

(TED)Tower Erection Drawing 
10 

 11 بيني بار شركت مديريت شبكه برق ايران افزار پيش نرم ريزي مطالعات برنامه پژوهشگاه نيرو 

 پژوهشگاه نيرو 
مطالعات  -برداري  مطالعات بهره
 مطالعات حفاظت –امنيت

 12 ستم (مطالعات سي -مديريت سيستم  -نرم افزار سبا ) بخش انتقال 

 13 (DMSنرم افزار سيستم مديريت توزيع ) مطالعات توزيع  پژوهشگاه نيرو 
 14 (OMSنرم افزار سيستم مديريت خاموشي ) دارايي مطالعات مديريت پژوهشگاه نيرو 
 15 نرم افزار طراحي شبكه هوشمند برق هاي هوشمند  مطالعات شبكه پژوهشگاه نيرو 
 16 يديخورش يانرژ يل سنجينرم افزار پتانس نابع تجديدپذيرمطالعات م پژوهشگاه نيرو 

 داراييمطالعات مديريت پژوهشگاه نيرو 
افزار ثبت و بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش  تهيه و استقرار نرم

 اي آذربايجان برق منطقه شركت
17 

وري انرژي  شركت سازمان بهره
 ايران )سابا(

 18 يخانگ يبرق يت انرژيرينرم افزار مد  مطالعات توزيع 

 19 د در اصفهانيستم عامل اندرويل برق با سيافزار موبا نرم مطالعات توزيع شركت توزيع برق اصفهان 
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 

 شرقي
 مطالعات توزيع 

( شركت توزيع نيروي برق آذربايجان PDLDنرم افزار طراحي خطوط هوائي )
 شرقي

20 

 21 ن برقيستم جامع خدمات مشتركيس مطالعات توزيع  زنجانشركت توزيع 
شركت سهامي برق منطقه اي 

 هرمزگان
 برداري مطالعات بهره

 يدر واحدها يديمت تمام شده برق توليل قيه نرم افزار محاسبه و تحليته
 روگاه بندرعباسين يبخار

22 

 23 روگاه طوس يت ها در نيشزه الگ يمكان ينرم افزار جمع آور راهبري شركت توليد برق طوس
 24 نرم افزاري دستگاه نشاندهنده محل اتصالي در خطوط توزيع مطالعات توزيع  برق منطقه اي زنجان
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 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 مطالعات برنامه ريزي برق منطقه اي زنجان
نرم افزار جامع مكانيزاسيون برنامه ريزي فني جهت مطالعه وضعيت فعلي و آتي 

 ت و پياده سازي آن در شبكه برق زنجانشبكه و جايابي بهينه احداث پس
25 

 مطالعات حفاظت برق منطقه اي زنجان
نرم افزار محاسبات مكانيزه رله هاي ديستانم در شبكه فوق توزيع و انتقال 

 برق زنجان 
26 

 مطالعات حفاظت برق منطقه اي زنجان
و نرم افزار  O/C , E/Fنرم افزار جامع محاسبات مكانيزه كليه رله هاي 

 DIST,O/C,E/Fتكميلي شامل محاسبات رله هاي 
27 

 مطالعات حفاظت برق منطقه اي زنجان
اي  هاي حفاظتي شبكه برق منطقه نرم افزار جامع محاسبات مكانيزه كليه رله
 زنجان

28 

 29 نرم افزار تحليل و رديابي فليكر مشتركين صنعتي سنگين  مطالعات كيفيت توان  برق منطقه اي زنجان
 30 ه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برقيته  مطالعات كيفيت توان  منطقه اي تهران  برق

 مطالعات حفاظت برق منطقه اي تهران 

هاي جريان زياد ، خطاي زمين و  تهيه برنامه ) نرم افزار ( جامع تنظيم رله 
ديستانم در شبكه هاي برق با سطوح ولتاژ مختل  و اعمال آن بعنوان نمونه 

 كيلوولت برق تهران 400و  230ر شبكه د

31 

 32 هاي فوق توزيع برداري پست نرم افزار شبيه سازي آموزشي بهره  برداري مطالعات بهره اي تهران  برق منطقه
 33 تهيه نرم افزار كامپيوتري جهت مساله پخش بار احتمالي در شبكه هاي برق برداري مطالعات بهره اي تهران  برق منطقه

 دارايي مطالعات مديريت اي تهران  منطقهبرق 
تهيه نرم افزار تحليل عملكرد توربين گاز جهت آشكار سازي عوامل موثر بر  

 كاهش كارآئي
34 

 برداري  مطالعات بهره اي تهران  برق منطقه
تهيه نرم افزار توزيع بهينه بار بين واحدهاي نيروگاهي و پياده سازي آن بر  

 ها قابليت تعميم نتايج به ساير نيروگاهروي نيروگاه بعثت با 
35 

 36 نرم افزار محاسبه جرايم مصرف برق و انرژي در صنايع انرژي بر  مطالعات توزيع  شركت توزيع نيروي برق مازندران 
شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 

 شرقي
 37 نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع مطالعات امنيت 

كت توزيع نيروي برق آذربايجان شر
 شرقي

 38 نرم افزار محاسباتي جايابي بهينه سكسيونرها و نقاط مانور  ريزي مطالعات برنامه

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 39 نرم افزار محاسباتي  جايابي بهينه ريكلوزرها  ريزي مطالعات برنامه

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 40 نرم افزار محاسباتي تعيين نقاط كنترل پذير از راه دور هاي هوشمند العات شبكهمط

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 41 نرم افزار طراحي خطوط هوايي فشار متوسط مطالعات امنيت

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 مطالعات توزيع 
و بانك هاي اطالعاتي  CYMDIST نرم افزار مبدل بانك اطالعاتي مدك به

 استاندارد 
42 

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 43 نرم افزار تحليل كيفيت توان الكتريكي بر اساس جدول استاندارد وزارت نيرو  مطالعات كيفيت توان 

شركت توزيع نيروي برق آذربايجان 
 شرقي

 44 كيلوولت 20ي شبكه گر آمارخاموشي ها برنامه تحليل  مطالعات توزيع 

 45 نرم افزار محاسبه تعرفه برق مطالعات توزيع  توانير
 46 نرم افزار پروژه قوانين و مقررات فروش برق )تعرفه(  مطالعات توزيع  توانير
 47 (Modecنرم افزار مودك ) مطالعات توزيع توانير

 48 ر برنامه ريزي خروج تجهيزات شبكه جهت تعميرات و نگهدارينرم افزا مطالعات مديريت دارايي شركت برق منطقه اي خوزستان 
 49 نرم افزار سام )سيستم اسكاداي ملي( راهبري  شركت برق منطقه اي خراسان 
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 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

شركت توزيع نيروي برق استان 
 اردبيل 

مطالعات  -ريزي  مطالعات برنامه
 منابع تجديد پذير

در سيستم توزيع اردبيل بر اساس نرم افزار تحليل و مكان يابي توليدات پراكنده 
 GISاطالعات سيستم موقعيت جغرافيايي 

50 

 51 هاي مطالعات شبكه افزار افزار تهيه گزارشات مديريتي از خروجي نرم نرم برداري مطالعات بهره اي باختر شركت برق منظقه
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 هاشده توسط دانشگاههاي توليدافزار: نرم( 3-3 ) جدول

 شماره نام نرم افزار  حوزه مطالعاتي توليد كننده 

 1 ين گازيتورب يها ه ساز سامانهينرم افزار شب مطالعات منابع تجديد پذير  دانشگاه شري  )امين نوبختي(
 شهرام منتصردانشگاه اميركبير )دكتر 
 كوهساري(

 2 برق يها حفاظت شبكه يها ستميدر س يخراب ينيب شيار پافز نرم يطراح مطالعات مديريت دارايي

 شهرام منتصردانشگاه اميركبير )دكتر 
 كوهساري(

 –برداري  مطالعات بهره
 مطالعات حفاظت

 3 (Pooyaنرم افزار پويا )

 شهرام منتصردانشگاه اميركبير )دكتر 
 كوهساري(

مطالعات  -برداري  مطالعات بهره
فاظت مطالعات ح -ريزي  برنامه
مطالعات  -مطالعات پايابي   -

 كيفيت توان 

 4 (Pashaنرم افزار پاشا ) 

دانشگاه اميركبير )دكتر سيد حسين 
 حسينيان(

 5 نرم افزار مطالعات كيفيت توان كيفيت توان

ريزي  مركز ملي مطالعات و برنامه
دانشگاه تربيت  -شبكه هاي قدرت 

 مدرس 

 NEP 6نرم افزار  ريزي مطالعات برنامه

ريزي  مركز ملي مطالعات و برنامه
دانشگاه تربيت  -شبكه هاي قدرت 

 مدرس 

 RPP 7نرم افزار        ريزي مطالعات برنامه

مركز ملي مطالعات و برنامه ريزي 
دانشگاه تربيت  -هاي قدرت  شبكه

 مدرس 

 SEP 8نرم افزار   ريزي مطالعات برنامه

 يم پژوهشيدانشگاه خواجه نصير )ت
دانشگاه خواجه  يت مكاناطالعا
 (ين طوسير الدينص

 EGIS 9نرم افزار  برداري مطالعات بهره

 (يم بابائيدانشگاه تبريز  )دكتر ابراه
مطالعات  -مطالعات حفاظت 

 ريزي مطالعات برنامه -توزيع 

آن  يع و اجرايتوز يها در شبكه يادوات حفاظت يو هماهنگ يابينرم افزار جا 
 ز يبرق تبر يرويع نياز شبكه توز در نمونهيك في يبر رو

10 

 دانشگاه شهيد چمران اهواز
مطالعات  -مطالعات توزيع 
 برداري بهره

 11 عيانتقال و توز يها حل انواع شبكه يبار برا پخش ينرم افزار تخصص

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
133 

 

 

 1393 ديويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل چهارم -4

افزار در داخل  كننده نرمهاي توليدها يا نهادشركت -5

 كشور
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 مقدمه

شوند و نقش ها از عوامل مؤثردر پيشرفت صنعت برق محسوب ميافزارهاي فوق مطرح شده است، نرمدر بخش طور كههمان

هاي بسياري نيز در داخل كشور توساط متخصصاين داخلاي    افزاركنند. نرمهاي محاسباتي ايفا ميسزايي در تجزيه و تحليلبه

هاي داخلي و ارزان بودن تر با ساختارتوان به مواردي از قبيل سازگاري بيشمي هاافزارگونه نرماند. از داليل توليد اينتوليد شده

باه تماام اجازاء و     هاا افزار گونه نرم برق كشور به عنوان نهاد توليدكننده اين افزار صنعت نرمنسبت به نمونه خارجي اشاره كرد. 

فناي, امنيتاي,   افازاري را باه صاورت     ه خدمات نرمئاي و ارا افزارهاي رايانه عواملي از كسب و كار و دانش، كه فرآيند توليد نرم

ارزش افازوده  تواناد  ماي شود. اين صانعت   كنند، اطالق مي پشتيباني و تسهيل مي  ،صنعت برق كشوراقتصادي و مبتني بر نياز 

  .بسياري را در كشور ايجاد كند و در عين حال زمينه توسعه اشتغال را نيز فراهم آورد

هااي  توان به سه گروه شاركت افزار را ميكننده نرمهاي توليدافزار تهيه شده است. شركتكننده نرمهاي توليدليستي از شركت

كننده هاي توليدافزار و شركتكننده نرمهاي دولتي توليدافزار در حوزه صنعت برق، ارگانافزار با سابقه توليد نرمكننده نرمتوليد

تاا   1-4ترتيب به صورت جداول  بندي كرد كه جداول مربوطه بهبرق تقسيم افزار در حوزه صنعتنرمافزار بدون سابقه توليد نرم

هايي عالوه بر موارد گفته شده در بخش قبال،   باشد كه با جستجو عنواناين صورت ميجستجو به ي ه اند. نحوارائه شده  4-3

افازار تهياه   كننده نارم هاي توليدها يا ارگاناست و ليستي از شركت نيز جستجو شده "افزاركننده نرمهاي توليدشركت"عنوان 

[  24افزار در حوزه صنعت برق از مراجع ]هاي بدون سابقه توليد نرم اي از ليست شركتذكر است قسمت عمدهاست. شايانشده

افازار از طرياق   كنناده نارم  هاي خصوصاي تولياد   [  استخراج شده است. الزم به ذكر است كه استخراج اطالعات شركت25و ]

دهد، منجر به نتايج بهتاري  ها جواز كار ميگونه شركت پرسش مستقيم از انجمن انفورماتيك ايران به عنوان نهادي كه به اين

 خواهد شد.
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 افزار در حوزه صنعت برقرمافزار  با سابقه توليد نكننده نرمهاي توليد : شركت (1-5 ) جدول

 ((: عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه-))

 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت كارهاي نرم افزاري توليد شده تاريخچه شركت آدرس سايت

http://www.tazarv.com/utcke6 

شروع كار از سال 
1376 

 121افزار جامع و ثبت حوادث  نرم 
نرم   -هاي بزرگ  ها وشهر برق استان

افزار بازديد، سرويم و نگهداري 
(PM )-  افزار درخواست خاموشي  نرم

 با برنامه                                

شوراي  4رتبه 
 انفورماتيك

توليد كننده نرم افزار و 
 سخت افزار

شركت مهندسي تذرو 
 افزار

1 

http://www.ronin-soft.com/#/ 
شروع كار از سال 

1383 

افزاري شبكه برق  زير ساخت نرم 
 منطقه غرب

 
توليد نرم افزار و 

 مشاوره

شركت مهندسي 
 افزاري رونين نرم

2 

http://www.kwsoft.ir/ 
شروع كار از سال 

1379 

 -هاي بازار برق  سيستم مديريت داده
سيستم آبونمان مشتركين آب و برق    

شوراي  4ه رتب
 انفورماتيك

 توليد نرم افزار 
شركت مهندسي 
 دانش افزار ماهان

3 

http://www.manirco.com/ 
شروع كار از سال 

1371 

سيستم محاسبه مستمر  ياده سازيپ 
 يرويع نيتلفات انرژي در شركت توز

نرم افزار جامع برآورد   -ز  يبرق تبر
 بار شبكه                     

طقه در من 1رتبه 
 شمال غرب

توليد سخت افزار و 
 نرم افزار

 4 شركت مانير

http://www.istt.ir/  

 يت انرژيريستم مديافزار س نرم
(SEEMSن )د يبخار تول يها روگاهي

 برق

 
هاي  انجام طرح
 پژوهشي

شهرك علم و فناوري 
 اصفهان

5 

http://mahnagroup.com/  

و  يسامانه جامع بازديد، نگهدار 
 -پيشگيرانه )مهنانت(  رات يتعم

ون ثبت حوادث و يسامانه جامع اتوماس
سپاچينگ يبرق و د يها يخاموش

 توزيع

 توليد نرم افزار  

شركت مهندسي 
هرمزان نيروي 
 ايرانيان )مهنا(

6 

http://septaco.ir/Main/Home.aspx 
شروع كار از سال 

1384 
  نرم افزار بازار برق 

توليد نرم افزار  و 
 مشاوره 

شركت ساماندهي 
پردازش توسعه 
 ايرانيان

7 

http://dnm.co.ir/dnm/index.php  
ساخت نرم افزار تحت وب براي 

 AMRشرفته يستم پيس
 

 –توليد نرم افزار 
هاي كنترل از  سيستم

 -راه دور و رديابي 
 –توليد سخت افزار 

 هاي انتقال داده  سيستم

شركت داده نمايان  
 ماندگار

8 

www.narmafzarsazan.com 

شروع كار از 
1381 

معرفي نرم افزار تحت وب امور 
 برداري  سدهاي برق آبي بهره

شوراي  4رتبه 
 انفورماتيك

 توليد نرم افزار

 يشركت مهندس
افزار سازان  نرم

 سپاهان

9 

www.jco.ir 
شروع كار از سال 

1381 

ري جامع مشتركين سامانه نرم افزا
 اي كارما برق منطقه

 توليد نرم افزار  
افزار  شركت نرم
 جادوي فكر

10 

http://www.tazarv.com/utcke6
http://www.narmafzarsazan.com/
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت كارهاي نرم افزاري توليد شده تاريخچه شركت آدرس سايت

www.saa-co.com 

شروع كار از سال 
1380 

ت تست و يريافزار جامع مد نرم 
نرم افزار  -برق  يكنتورها يبازرس

نرم  -برق  يجامع قرائت كنتورها
  -شگاه كنتور برق يامع آزماافزار ج

  -د و نصب انشعابات ينرم افزار بازد
ستم اطالعات ينرم افزار س

نرم افزار  -ع ينگ فوق توزيسپاچيد
و  يت نگهداريريمد ي كپارچهي
ت يريستم مدينرم افزار س   -رات يتعم

 ينگ انرژيتوريو مان يمصرف انرژ
نرم افزار جامع قرائت از   - يمصرف

نرم افزار  -برق  يهاراه دور كنتور
برق  يم كنتورهايقرائت و تنظ

و  Palmستم عامل يتال تحت سيجيد
Windows CE -  نرم افزار جامع

 يريون بارگيت و اتوماسيريمد
 برق يها پست

رتبه دو توليد و 
 پشتيباني نرم افزار

طراحي و  -نرم افزار
ساخت تجهيزات 

 صنايع 

 11 ايسنجش افزار آس

    
اسبه برق مصرفي نرم افزار مح
 هاي صنعتي كارگاه

  

طراحي و سازنده 
هاي اتوماسيون  سيستم

 صنعتي 

شركت پيشران كنترل 
 انرژي

12 

http://www.faranegasht.com 
شروع كار از سال 

1384 

ت بانك يريد نرم افزار مديتول
 يبر نوريشبكه ف GISاطالعات 

 صنعت برق

 
 GISتوليد نرم افزار  

 نقشه برداري -

كت مهندسي شر
 فرانگاشت نوآور

13 

http://www.pardisan-co.com 

شروع كار از سال 
شروع كار  -1373

بخش نرم افزار از 
 1389سال 

ون پست برق ينرم افزار اتوماس
 يساز و پياده يطراح - يفشارقو
شبكه  يافزار مديريت تبادل انرژ نرم

اصفهان  يا توليد و انتقال برق منطقه
افزار  نرم يازو پياده س يطراح -

بازار برق  يها برا نيروگاه يقيمت ده
 -اصفهان  يشركت برق منطقه ا

نرم افزار شبكه  يساز و پياده يطراح
آوري و پردازش اطالعات  جمع
 سبا يساز فوالد MICOM يها رله

 

 -اتوماسيون صنعتي 
سيستم پردازش و 
 جمع آوري اطالعات 

شركت مهندسي 
 سانيپرد

14 

http://www.pnkrec.ir 
شروع كار از سال 

1373 

سيستم مديريت امور ديسپاچينگ و 
 بازار برق

 
 -توليد نرم افزار 
 شبكه   -سخت افزار 

شركت خدمات 
 پشتيباني نيرو 

15 

http://www.pooyeshpars.com 
شروع كار از سال 

1370 
  نرم افزار مركزي شبكه هوشمند

 -د نرم افزار يتول 
زه صدور يانجام مكان

 ن يتحساب مشتركصور

 يشركت داده پرداز
ش يبرق و آب پو
 پارس

16 

http://www.faraomran.com  

-PDNنرم افزار   پشتيباني و توسعه 

GIS -   توسعه و پشتيباني سامانه
PDN-GPMS -   توسعه و
 PDN-WebGISپشتيباني سامانه 

-PDNتوسعه و پشتيباني سامانه   -

DashboardGIS 

 

 -توليد نرم افزار 
مستند سازي اطالعات 

 ها  فني طرح

 17 شركت فراعمران نگار

https://www.etadbir.com 11  سامانه نرم افزاري بورس انرژي سال  
هاي  توليد نرم افزار

 اتوماسيون -مالي 
 18 شركت تدبير پرداز

http://www.saa-co.com/
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت كارهاي نرم افزاري توليد شده تاريخچه شركت آدرس سايت

http://www.basetp.com 
شروع كار از سال 

1377 

نرم افزار بهره برداري و مديريت 
 ساماانرژي 

 

و ساخت  يطراح
 يها ستميس

 يريگ اندازه
و تست  يشگاهيآزما

ت در يفيكنترل ك
 ع لوازميصنا

شركت باسط پژوه 
 تهران

19 

www.asre-andisheh.com 
شروع كار از سال 

1375 

ن برق يستم جامع خدمات مشتركيس
 )فارس(

رتبه يك در 
مشاوره و نظارت 

هاي  بر طرح
 انفورماتيكي

 -توليد نرم افزار 
 -شبكه  -سخت افزار 
 امنيت

شركت خدمات 
 مهندسي عصر انديشه

20 

http://www.pdpsoft.com/ 
شروع كار از سال 

1378 

ن يستم جامع خدمات مشتركيس
  -)بخش برق( استان خوزستان 
سيستم كنترل اطالعات صورت 
 حساب مشتركين صنعت برق 

شوراي  4رتبه 
 انفورماتيك

 21 داز شركت پديد پر توليد نرم افزار

http://www.mona-consultants.com   
انتقال  يافزار طراحي خطوط هوائ نرم

 نيرو
 صنعت برق 

شركت مهندسي 
مشاور نيروي 

آذربايجان )منا( توسط 
روز يمهندس ف
 يمحمد

22 

http://www.pishruncontrol.com/  
نرم افزار محاسبه ميزان مصرف برق 

 خانگي
 

طراح و سازنده 
كنترل و  هاي سيستم

 اتوماسيون 

شركت پيشران كنترل 
 صنعت

23 

http://yalda.co.ir/ 
شروع كار از سال 

1384 

ها  پست يرات و نگهدارينرم افزار تعم
ستم يس -ع برق يتوز يها و شبكه

ن و لوازم اندازه يجامع خدمات مشترك
 يريگ

 

 -توليد نرم افزار 
تحقيق و  -مشاوره 

 توسعه 

 24 شركت مهندسي يلدا 

http://golden-co.ir 

شروع كار از سال 
1391 

د فروش انشعاب يد بازديافزار اندرو نرم
د يو خدمات پم از فروش بازد

ع برق مشهد يانشعاب شركت توز
د نصب يافزار اندرو نرم  -)تبلت ، وب (

انشعاب و خدمات پم از فروش نصب 
ق مشهد ع بريانشعاب شركت توز
د ينرم افزار اندرو  -)تبلت ، وب ( 

ع برق يعملكرد شركت توز يزيمم
 -مشهد )تبلت ، وب ( 

د كنترل ينرم افزار اندرو    
ع ين  شركت توزيمشترك يها انشعاب

سامانه      -برق مشهد )تبلت ، وب ( 
ت يريو مد يريهوشمند اندازه گ

ع يفهام  در شركت توز  AMIيانرژ
 ( تيبرق مشهد ) سا

 افزار  توليد نرم 

 يداده پرداز
 يايشگامان دنيپ

 كوارتز )گلدن كو(

25 

www.ghods-niroo.com 
سال  35بيش از 

 سابقه

ون محاسبات يزاسينرم افزار مكان
 عيتوز يمهندس

 
 -انتقال  -توليد نيرو 
 نفت و گاز  -انرژي 

 26 شركت قدس نيرو 

http://www.andc.ir 
شروع كار از سال 

1370 
 توليد نرم افزار   امانه برق مصرفي مشتركانس

شركت انديشه 
 كامپيوتر

27 

http://www.rahnamad.com/  

سيستم  -سيستم اطالعات بازار برق 
محاسبه تراز توليد و مصرف برق 

سيستم اطالعات مديريت  -كشور 
 

توليد نرم افزار و 
 مشاوره

 28 شركت رهنماد انديشه

http://golden-co.ir/
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 ديسپاچينگ ملي

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
139 

 

 

 1393 ديويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 افزار در حوزه صنعت برقهاي دولتي با سابقه  توليد نرم: نهاد (2-5 ) جدول

 ((: عدم وجود اطالعات در سايت مربوطه-))

 شماره نام شركت يا نهاد   كارهاي نرم افزاري توليد شده آدرس سايت

www.nri.ac.ir 

ي توزيع به منظور ها افزارهاي شبكه توسعه نرم 
بكارگيري در مطالعات طراحي و تحليل اين 

طراحي نرم افزار محاسبه و تحليل   -ها  شبكه
هاي  قيمت تمام شده برق توليدي در نيروگاه

و تهيه نرم افزار پيشنهاد بهينه  يطراح -حرارتي 
در بازار برق با لحاظ نمودن بازار  يقيمت ده

ند مدت و بازار كوتاه مدت و بل يبورس و قرادادها
توسعه نرم افزار تحليل قابليت اعتماد  -رزرو 
طراحي و تهيه  -هاي خطوط انتقال نيرو  برج
افزار تعيين استراتژي ارائه پيشنهاد بهينه  نرم

افزار  نرماي تهران در بازار برق  شركت برق منطقه
 DisPlanهاي توزيع  طراحي و توسعه بهينه شبكه

طراحي و  -NRI_SCADAافزار اسكادا  نرم -
افزار محاسبه و مميزي صورتحساب  سازي نرم پياده

خريد و فروش انرژي و خدمات انتقال با توجه به 
هاي  نرم افزار تحليل داده -قوانين بازار برق ايران 

نرم افزار بهسازان )نرم افزاري بهينه  -انرژي باد 
نرم افزار ترسيم   -سازي مصرف انرژي( 

 TEDلهاي انتقال نيرو )هاي اجرايي دك نقشه

(Tower Erection Drawing -   افزار  نرم
 -بيني بار شركت مديريت شبكه برق ايران  پيش

طراحي و ساخت سيستم كنترل صدا براي 
  -شيرهاي تخليه و دي اريتور نيروگاه بندرعباس 

جهت مطالعات سيستم  SABAافزار  ي نرم توسعه
ظر گرفتن شبكه به همراه نيروگاه بادي با در ن
نرم  -برداري  مالحظات اتصال، كنترل و بهره

 -مديريت سيستم  -افزار سبا ) بخش انتقال 
نرم افزار سيستم مديريت   -مطالعات سيستم ( 

نرم افزار سيستم مديريت   -( DMSتوزيع )
نرم افزار طراحي شبكه  -( OMSخاموشي )
 يانرژ يل سنجينرم افزار پتانس -هوشمند برق 

افزار ثبت و  تهيه و استقرار نرم  - يديخورش
بررسي حوادث نيروگاههاي تحت پوشش 

 اي آذربايجان برق منطقه شركت

 1 پژوهشگاه نيرو 

www.saba.org.ir  2 وري انرژي ايران )سابا( شركت سازمان بهره يخانگ يبرق يت انرژيريافزار مد نرم 

www.eepdc.ir 
د در يدروستم عامل انيل برق با سيافزار موبا نرم

 اصفهان
 3 شركت توزيع برق اصفهان 

www.ezepdico.ir 
( شركت PDLDافزار طراحي خطوط هوائي ) نرم 

 توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
 4 شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
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 شماره نام شركت يا نهاد   كارهاي نرم افزاري توليد شده آدرس سايت

www.zedc.ir 5 شركت توزيع زنجان ن برقيستم جامع خدمات مشتركيس 

www.hrec.co.ir 

مت تمام شده يل قيار محاسبه و تحله نرم افزيته
روگاه ين يبخار يدر واحدها يديبرق تول

 بندرعباس

 6 شركت سهامي برق منطقه اي هرمزگان

www.tousspowerstation.ir 
ها در  تيزه الگ شيمكان ينرم افزار جمع آور
 روگاه طوسين

 7 شركت توليد برق طوس

www.zrec.co.ir 

هنده محل طراحي نرم افزاري دستگاه نشاند
نرم افزار جامع  -اتصالي در خطوط توزيع 

مكانيزاسيون برنامه ريزي فني جهت مطالعه 
وضعيت فعلي و آتي شبكه و جايابي بهينه احداث 
  -پست و پياده سازي آن در شبكه برق زنجان  

هاي ديستانم در  نرم افزار محاسبات مكانيزه رله
افزار  نرم  -شبكه فوق توزيع و انتقال برق زنجان 

 O/C , E/Fهاي جامع محاسبات مكانيزه كليه رله
هاي  و نرم افزار تكميلي شامل محاسبات رله

DIST ،O/C ،E/F -   نرم افزار جامع محاسبات
هاي حفاظتي شبكه برق منطقه  مكانيزه كليه رله
نرم افزار تحليل و رديابي فليكر   -اي زنجان 

 مشتركين صنعتي سنگين

 8 برق منطقه اي زنجان

www.trec.co.ir 

 -تهيه نرم افزار گرافيكي مطالعه كيفيت برق 
هاي  افزار ( جامع تنظيم رله تهيه برنامه ) نرم

جريان زياد ، خطاي زمين و ديستانم در 
هاي برق با سطوح ولتاژ مختل  و اعمال آن  شبكه

كيلوولت برق  400و  230بعنوان نمونه در شبكه 
سازي آموزشي  هافزار شبي طراحي نرم -تهران 
تهيه نرم افزار  -هاي فوق توزيع برداري پست بهره

كامپيوتري جهت مساله پخش بار احتمالي در 
افزار تحليل عملكرد  تهيه نرم  -هاي برق  شبكه

سازي عوامل موثر بر  توربين گاز جهت آشكار
تهيه نرم افزار توزيع بهينه بار  -كاهش كارآئي 

سازي آن بر روي  بين واحدهاي نيروگاهي و پياده
نيروگاه بعثت با قابليت تعميم نتايج به ساير 

 ها نيروگاه

 9 اي تهران  برق منطقه

www.maztozi.ir 
نرم افزار محاسبه جرايم مصرف برق و انرژي در  

 صنايع انرژي بر
 10 شركت توزيع نيروي برق مازندران 

www.ezepdico.ir 

هاي  نرم افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكه
نرم افزار محاسباتي جايابي بهينه   -توزيع

نرم افزار محاسباتي    -سكسيونرها و نقاط مانور 
نرم افزار محاسباتي   -جايابي بهينه ريكلوزرها 

نرم افزار   -تعين نقاط كنترل پذير از راه دور 
نرم افزار   -طراحي خطوط هوايي فشار متوسط  

و  CYMDISTمبدل بانك اطالعاتي مدك به 
نرم افزار تحليل  -هاي اطالعاتي استاندارد  بانك

كيفيت توان الكتريكي بر اساس جدول استاندارد 

 11 شركت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي
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 شماره نام شركت يا نهاد   كارهاي نرم افزاري توليد شده آدرس سايت

هاي  گر آمارخاموشي برنامه تحليل  -وزارت نيرو 
 كيلوولت  20شبكه 

www.tavanir.org.ir 

 نرم افزار پروژه -نرم افزار محاسبه تعرفه برق 
افزار  نرم –قوانين و مقررات فروش برق )تعرفه( 

 (Modecمودك )

 12 توانير

kzrec.co.ir 
ريزي خروج تجهيزات شبكه جهت  نرم افزار برنامه

 تعميرات و نگهداري
 13 شركت برق منطقه اي خوزستان 

www.krec.ir )14 شركت برق منطقه اي خراسان  نرم افزار سام )سيستم اسكاداي ملي 

www.aped.ir 

نرم افزار تحليل و مكان يابي توليدات پراكنده در 
سيستم توزيع اردبيل بر اساس اطالعات سيستم 

 GISموقعيت جغرافيايي 

 15 شركت توزيع نيروي برق استان اردبيل 

http://www.brec.ir 
افزار تهيه گزارشات مديريتي از خروجي  نرم

 هاي مطالعات شبكه افزار نرم
 16 اي باخترشركت برق منطقه

www.sharif.ir 17 دانشگاه شري  )امين نوبختي( ين گازيتورب يها ه ساز سامانهينرم افزار شب 

www.aut.ac.ir 

 يها ستميدر س يخراب ينيب شيافزار پ نرم يطراح
نرم افزار پاشا   -برق  يها حفاظت شبكه
(Pasha) 

 18 دانشگاه اميركبير )دكتر وحيد كوهساري(

http://www.modares.ac.ir/reu/ctr/IPSERC 
نرم افزار   - RPPنرم افزار  -  NEPنرم افزار 

SEP 

هاي  مركز ملي مطالعات و برنامه ريزي شبكه 
 دانشگاه تربيت مدرس  -قدرت 

19 

www.kntu.ac.ir  نرم افزارEGIS 
اطالعات  يم پژوهشيدانشگاه خواجه نصير )ت

 (ين طوسير الديدانشگاه خواجه نص يمكان
20 

www.tabrizu.ac.ir 

در  يادوات حفاظت يو هماهنگ يابينرم افزار جا 
در يك في يآن بر رو يع و اجرايتوز يها شبكه

 ز يبرق تبر يرويع نينمونه از شبكه توز

 21 ( يم بابائيدانشگاه تبريز  )دكتر ابراه

www.scu.ac.ir 
حل انواع  يبار برا پخش ينرم افزار تخصص
 عيزانتقال و تو يها شبكه

 22 دانشگاه شهيد چمران اهواز
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 افزار در حوزه صنعت برقافزار  بدون سابقه توليد نرمكننده نرمهاي توليدشركت : (3-5 ) جدول

 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

http://negingostaran.ir 

شروع كار شركت از 
 1379سال 

 
هاي  توليد نرم افزار 

 تحت وب و ويندوز

شركت نگين گستران 
 محاسب

1 

http://www.apcir.com/ 
شروع كار از سال 

1368 
 

سخت افزار  -نرم افزار
هاي  شبكه –

 كامپيوتري

 2 شركت آسان پرداز

http://www.behpardazan.com/ 
شروع كار  از سال 

1384 
 

طراحي  -نرم افزار 
 وب

 يشركت نرم افزار
 بهپردازان

3 

http://www.isec.ir/  

شروع كار از سال 
1380 

 

تحقيق و  -نرم افزار 
پژوهش در صنايع گاز 

 و نفت

شركت مهندسي ايده 
 پردازان شري 

4 

http://www.pooyesh.ir/   نرم افزار 
شركت نرم افزار پويش 

 پژوه
5 

http://www.mojafarin.com/ 
شروع كار از سال 

1372 
 نرم افزار و شبكه  

شركت داده پردازي موج 
 آفرين پارس

6 

http://www.akan.co/fa/ 
شروع كار شركت از 

 1379سال 
 

طراحي  -نرم افزار 
 سايت 

 7 شركت آكان

http://www.iranfava.com/  

  1384شروع كار از 
تامين و  -نرم افزار 

 فروش تجهيزات
 8 شركت ايران فاوا گسترش

http://opp.co.ir 
شروع كار از سال 

1387 
 

ارائه  -نرم افزار
هاي  خدمات سيستم

 اي  الكترونيكي و رايانه

شركت اورنگ پژوهان 
 پارسه

9 

http://behraveshpardaz.ir/ 
شروع كار از سال 

1378 
 

ساخت  -نرم افزار 
هاي بزرگ  تابلو
ساخت انواع  -شهري 

هاي  سيستم
 الكترونيكي

شركت بهروش پرداز 
 سپاهان

10 

http://www.zaravand.com/ 
شروع كار از سال 

1371 
 11 شركت زراوند نرم افزار 

  
شروع كار از سال 

1386 
 فزارتوليد نرم ا 

شركت پرنيان پردازش 
 پارس

12 

http://www.booria.com/rk/index.html 
شروع كار از سال 

1380 
 

توليد كننده نرم افزار 
 صنعتي و ساخت رباط

 13 شركت بوريا

http://behpardaz.org 
شروع كار از سال 

1374 

رتبه يك در زمينه 
توليد و پشتيباني نرم 
 افزار سفارش مشتري

 14 شركت بهپرداز جهان نرم افزار توليد كننده

www.akafco.com 
شروع كار از سال 

1366 
 

توليد نرم افزار و 
 طراحي وب

 15 شركت آكاف سيستم

www.aradpardaz.com 
شروع كار از سال 

1383 
 16 شركت آراد پرداز توليد نرم افزار 

http://negingostaran.ir/
http://www.isec.ir/
http://www.iranfava.com/


افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
143 

 

 

 1393 ديويرايش اول، تدوين برنامه، اقدامات و سياستها: 4فاز 

 

 

 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

www.adrco.net 
شروع كار از سال 

1382 
 17 يا پرتو پيشرفتهشركت پو توليد نرم افزار 

www.na9tech.ir 
شروع كار از سال 

1382 
 توليد نرم افزار 

شركت نانو تكنيك 
 اسپادانا

18 

www.parsict.com   توليد نرم افزار 
شركت پارس پردازش 

 سديد
19 

http://rayvarz.com/ 
شروع كار از سال 

1368 
 20 شركت رايورز توليد نرم افزار  

www.rayasepehr.ir 
شروع كار از سال 

1384 
 21 شركت راياسپهر توليد نرم افزار  

http://www.bornaray.com 
شروع كار از سال 

1376 
 

توليد  -توليد نرم افزار 
هاي  و ارائه سيستم
 جامع كاربردي

 22 شركت برنا رايانه

http://www.ilasoftware.com 
شروع كار از سال 

1380 
 23 يال نرم افزارشركت ا توليد نرم افزار 

http://www.dadekavan.ir/ 
شروع كار از سال 

1387 
 24 شهيشركت داده كاوان اند توليد نرم افزار 

http://www.nanoweb.ir   25 شركت نانو وب توليد نرم افزار 

http://www.soureshjan.com 
شروع كار از سال 

1384 
 

توليد نرم افزار و ارائه 
 خدمات كامپيوتري

شركت نرم افزار نويسي و 
 طراحي سورشجان

26 

http://parsianhost.com 
شروع كار از سال  

1377 
 

 -توليد نرم افزار 
طراحي و توليد 

 هاي مكانيزه  سيستم

شركت فناوري اطالعات 
 پارسيان ميزبان

27 

http://pargoon.com 
شروع كار از سال 

1387 
 

 -توليد نرم افزار 
 -شبكه  -سخت افزار 
 امنيت

شركت سامانه گسترش 
 پرگون

28 

http://www.cspco.net   
 -توليد نرم افزار 

 امنيت -شبكه 

ند يمن فرآيشركت ا
 نيكاسپ

29 

http://www.iranfava.com 
شروع كار از سال 

1384 
 

 -توليد نرم افزار 
ارتباطات و زيرساخت 

برنامه ريزي منابع  -
 انساني

 30 شركت ايوان فاوا گسترش

http://www.raahbar.com 
شروع كار از سال 

1370 
 

 -شبكه  -نرم افزار 
 اينترنت 

شركت خدمات 
 آنفورماتيك راهبر

31 

http://www.danapardaz.net 
شروع كار از سال 

1385 
 

مديريت  -نرم افزار 
 فناوري

 32 شركت دانا پرداز

http://www.douran.com 

سال  14بيش از 
 سابقه 

نه يك در زميرتبه 
مشاوره استقرار 

ISMS  از سازمان
اطالعات  يفناور
 ران )نما(يا

 -توليد نرم افزار 
 امنيت -شبكه 

شركت نوآوران ارتباط 
 دوران 

33 

http://www.geeges.co  سال 4بيش از 
شوراي  4رتبه 

 انفورماتيك

 -توليد نرم افزار 
 - سخت افزار -شبكه 

 34 شركت ژيكم

http://www.douran.com/
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

 امنيت 

http://kankashsystem.com 
شروع كار از سال 

1371 
 

 -توليد نرم افزار 
 سخت افزار

 35 شركت كنكاش سيستم

http://narmafzarans.com/ 
شروع كار از سال 

1379 
 

 -توليد نرم افزار  
 خدمات وب

شركت طي  نرم افزاران 
 پارسيان

36 

http://www.rahbaran.ir 
ع كار از سال شرو

1381 
 

 -توليد نرم افزار 
خدمات فناوري 

تامين  -اطالعات 
 تجهيزات

شركت راهبران فناوري 
 اطالعات

37 

http://arkgroup.ir 
شروع كار از سال 

1376 
 38 شركت آرك توليد نرم افزار  

http://www.amalpooyan.com 
شروع كار از سال 

1385 
 

 -توليد نرم افزار 
 -صنعتي اتوماسيون 

 مشاوره

 39 شركت آمال پويان

http://www.alphaafzaar.net/ 39  40 شركت آلفا افزار  توليد نرم افزار صنعتي  سال سابقه 

http://www.avacomputer.ir/  توليد نرم افزار   سال   15بيش از 
مجتمع برنامه نويسي 
 كامپيوتر آوا 

41 

http://www.barsasoft.com 
ز سال شروع كار ا
1385 

 
 -توليد نرم افزار 
 اتوماسيون

 42 شركت برسا نوين ري

http://www.brilsoft.com 
شروع كار از سال 

1372 
 توليد نرم افزار  

شركت نرم افزاري برليان 
 مهر

43 

http://www.parsroyal.net 
شروع كاتر از سال 

1386 
 44 شركت پارس رويال توليد نرم افزار  

http://www.niyasun.com 
شروع كار از سال 

1389 
 45 اسانيش نيا انديشركت پو توليد نرم افزار  

http://www.pzitco.com 
شروع كار از سال 

1379 
 

  -توليد نرم افزار 
 شبكه   -طراحي وب 

شركت فن آوري 
 نيشروزرياطالعات نوين پ

46 

http://www.tadvinco.com 
شروع كار از سال 

1382 
 افزار  توليد نرم 

شركت مهندسي مشاور و 
طراحي نرم افزار تدوين 

 فرآيند

47 

http://www.isc.co.ir 
شروع كار از سال 

1372 
 

 -توليد نرم افزار  
  -هاي مخابراتي  شبكه

توليد دستگات خود 
 پرداز 

شركت خدمات 
 آنفورماتيك 

48 

http://hoa.ir 
شروع كار از سال 

1362 
 49 ساب و انديشه شركت ح توليد نرم افزار  

http://www.rasanehsaz.ir   
 -توليد نرم افزار 

 طراحي وب -مشاوره 
 50 شركت رسانه ساز دانش

http://faragamara.ir/ 
شروع كار از سال 

1379 
 

افزار  توليد نرم
 )عمراني(

 51 شركت فراگام آرا
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

http://dolphinsystemco.com   

 -توليد نرم افزار 
 -شبكه  -سخت افزار 
 امنيت

شركت فناوران سيستم 
 دلفين 

52 

http://computersazeh.com 
شروع كار از سال 

1380  
 

توليد نرم افزارهاي 
 اتوماسيون  -صنعتي 

 53 وترسازهيشركت  كامپ

http://www.gn.co.ir 
شروع كار از سال 

1372 
 

بومي سازي نرم 
 ها   افزار

 54 نگار  شركت گستره

http://it.naftaco.com 
شروع كار از سال 

1384 
 55 شركت نفتا توليد نرم افزار  

http://www.mabnasoft.com   
 -توليد نرم افزار 
 بازاريابي 

 56 شركت مبنا رايانه پژواك

http://www.aien.net 
شروع كار از سال 

1372 
 توليد نرم افزار 

مجتمع خدمات مهندسي 
 نيكامپيوتر آئ

57 

http://www.systemara.com/ 
شروع كار از سال 

1367 
 

 -توليد نرم افزار 
 آموزش

شركت مشاورين سيستم 
 آرا

58 

http://mabna.ir 
شروع كار از سال 

1382 
 

 -توليد نرم افزار 
 -مديريت ريسك 
 مشاوره

شركت مشاورين بهبود 
 هاي مبنا   ها و سامانه روش

59 

http://www.behinehiran.com 
سال شروع كار از 
1374 

 توليد نرم افزار  
شركت مهندسي بهينه 

 ايران 
60 

http://www.pouyadpr.com 
شروع كار از سال 

1386 
 

توليد تجهيزات و 
 اجراي مانيتورينگ 

شركت پويا داده پردازي 
 راد

61 

http://www.amnpardaz.com 
شروع كار از سال 

1383 
 

 -توليد نرم افزار 
 امنيت

امن  يافزار شركت نرم
 پرداز 

62 

http://www.namaadiran.com/ 
شروع كار از سال 

1367 
 

 -توليد نرم افزار 
 فناوري اطالعات 

شركت مشاورين 
 انفورماتيك نماد ايران 

63 

http://www.hadihesab.com 
شروع كار از سال 

1380 
 

 -توليد نرم افزار 
 -امنيت  -شبكه 

 آموزش

شركت هادي حساب 
 رايان نوين

64 

http://www.poswaresystems.com 
شروع كار از سال 

1381 
 

سخت  -نرم افزار 
 شبكه -افزار 

شركت پردازشگران اوج 
 سگال 

65 

http://www.fekrgostar.ir 
شروع كار از سال 

1379 
 66 شركت فكر گستر فناور توليد نرم افزار  

http://www.toluesoft.com 
شروع كار از سال 

1375 
 رم افزار توليد ن 

شركت نرم افزاري ايده 
 پرداز طلوع

67 

http://amnpardaz.parsiblog.com/  1383شروع كار  
 -توليد نرم افزار 

 مشاوره  -امنيت 

شركت نرم افزاري امن 
 پرداز

68 

http://www.pdpsoft.com 
شروع كار از سال 

1378 
 

 -توليد نرم افزار 
 مشاوره 

 69 شركت مهندسي پديدپرداز

http://www.behpouyan.ir 
شروع كار از سال 

1388 
 مشاوره انرژي 2رتبه 

توليد نرم افزارهاي 
 -مميزي انرژي 
 مميزي انرژي

 يمهندس يشركت فن
 انيبهپو

70 
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

http://nirasystem.com   

 -توليد نرم افزار 
ساخت و  -آموزش 

هاي  توليد انواع سيستم
 الكترونيكي

شركت مهندسي نيرا 
 ا سيستم پوي

71 

http://www.nikafarinegan.ir 
شروع كار از سال 

1379 
 توليد نرم افزر  

شركت مهندسين مشاور   
 نيك آفرينگان

72 

http://www.dorsa-web.ir 
شروع كار از سال 

1389 
 

وب  -توليد نرم افزار 
 شبكه  -سايت 

 73 شركت درسا 

http://www.karno-it.ir 
شروع كار از سال 

1385 
 

 -ليد نرم افزار تو
مشاوره و اجراي 

هاي تجاري و  سيستم
 اطالعاتي تحت وب

اطالعات  يشركت فناور
 كارنو 

74 

http://www.amelsystem.ir 
شروع كار از سال 

1371 
 

 -توليد نرم افزار 
 فروش  -شبكه 

 75 شركت عامل سيستم 

http://www.aminrayaneh.com 
شروع كار از سال 

1384 
 76 شركت امين رايانه آذر  افزار  توليد نرم  

http://www.araminit.com 
شروع كار از سال 

1385 

در توليد و  4رتبه 
ارائه نرم افزارهاي 
 سفارش مشتري 

 توليد نرم افزار 
شركت فناوري اطالعات 

 آرامين
77 

http://www.asrepooya.com 
شروع كار از سال 

1379 
 

توليد  -توليد نرم افزار 
 خت افزاري قطعات س

 78 شركت عصر پويا 

http://ghaemcoarsh.com/ 
شروع كار از سال 

1376 
 79 شركت قائم رايانه توليد نرم افزار  

http://www.adena.co 
شروع كار از سال 

1385 
 توليد نرم افزار  

ده پرداز ين ايشركت نو
 آدنا

80 

http://www.sahra-soft.com 
شروع كار از سال 

1372 
 ليد نرم افزار تو 

شركت ره پويان پردازش 
 گستر صحرا 

81 

http://www.toorintan.com/ 
شروع كار از سال 

1382 
 

 -توليد نرم افزار 
 وب -مشاوره 

 82 تن شركت تورين

http://foursunit.com 
شروع كار از سال 

1379 
 

 -توليد نرم افزار 
 مشاوره

مهندسين فناوري 
 اطالعات فرسان

83 

http://www.raykasoft.com/ 
شروع كار از سال 

1387 
 84 شركت رايكا افزار پارس  توليد نرم افزار  

http://www.chavoosh.com 
شروع كار از سال 

1377 
 

وب   -توليد نرم افزار 
 سايت

 85 شركت چاووش

http://www.idealsystemco.com 
شروع كار از سال 

1370 
 

 -توليد نرم افزار 
سخت  -بازاريابي 

 افزار 

 86 شركت ايده آل سيستم

http://www.iranargham.com 
شروع كار از سال 

1362 
 87 شركت ايران ارقام  توليد نرم افزار  

http://www.danasystem.net/   توليد نرم افزار 
شركت مهندسي دانا افزار 

 خليج 
88 

http://www.iranrd.net    ه افزارپرداز نيشركت به توليد نرم افزار 89 
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

 ا )بهكو( يپو

 توليد نرم افزار     
 ينه پردازيشركت به

 يمهندس يها ستميس
90 

www.probit-ir.com 

شروع كار از سال  
1368 

 
 -توليد نرم افزار 
 سخت افزار 

 91 ت پردازيشركت ب  

http://www.basaco.ir 
از سال شروع كار 
1370 

 رتبه يك 
 -توليد نرم افزار 
 شبكه  -سخت افزار

 يالملل نيشركت ب
ستم آوران يك سيانفورمات

 )باسا(

92 

http://newocc.com/ 
شروع كار از سال 

1373 
 

 -تويد نرم افزار 
 -شبكه  -سخت افزار 

 طراحي وب سايت

 93 نيشركت پردازش باز نو

http://www.dp.co.ir 

شروع كار از سال 
1367 

 

توليد نرم افزار و 
 -فناوري اطالعات 

گاز و توليد  -نفت 
 صنعتي 

هاي پرورش  گروه شركت
 ها  داده

94 

http://www.sahandsamaneh.com 
شروع كار از سال 

1378 
 

 -توليد نرم افزار 
 آموزش

سهند  يشركت مهندس
 سامانه برتر

95 

www.itpnet.net 
شروع كار از سال 

1377 
 

  -توليد نرم افزار
 شبكه  -سخت افزار 

شگر يشركت تراشه پو
 سپاهان

96 

http://www.iraninfotech.com 
شروع كار از سال 

1369 
 رتبه يك 

 -توليد نرم افزار 
 -شبكه  -سخت افزار 
 امنيت

شركت گسترش 
 رانيك ايانفورمات

97 

http://www.danacomputer.com/ 
شروع كار از سال 

1371 
 

 -توليد نرم افزار 
 شبكه فروش قطعات 

شركت خدمات دانا 
 كامپيوتر

98 

http://www.behinehkar.com 
شروع كار از سال 

1372  
 

 -توليد نرم افزار 
 سخت افزار  -شبكه 

نه يشركت به
 خاص( يكارنوآور)سهام

99 

http://www.khebreh.com 
شروع كار از سال 

1386 
 

 -توليد نرم افزار  
 سخت افزار 

 100 خبره يگروه نرم افزار

http://www.scsco.net 
شروع كار از سال 

1365 
 

 -توليد نرم افزار 
 -شبكه  -امنيت 

 سخت افزار

شركت خدمات ماشيني 
 )سهامي خاص(   كشتيراني

101 

http://www.dpi.ir 
شروع كار از سال 

1363 
 

 -توليد نرم افزار 
 خت افزار س -شبكه 

 102 رانيا يشركت داده پرداز

http://simiasystem.com   
 -توليد نرم افزار 

 سخت افزار  -شبكه 
 103 شركت سيما سيستم  

http://www.shygunsys.com/ 
شروع كار از سال 

1370 
 توليد نرم افزار  

شركت مهندسي نرم افزار 
 شايگان سيستم 

104 

http://www.t-s.ir/   
 -ليد نرم افزار  تو

 فروش قطعات 
 105 ستم يشركت طراحان س

http://www.behandish.ir 
شروع كار از سال 

1373 
 

 -توليد نرم افزار 
 شبكه -امنيت 

 
 شركت طراحان به انديش 

106 

http://www.probit-ir.com/
http://www.dp.co.ir/
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 شماره نام شركت  زمينه فعاليت رتبه شركت تاريخچه شركت آدرس سايت

http://www.elmosanat.com 
شروع كار از سال 

1371 
 

 -توليد نرم افزار 
 سخت افزار 

 شركت كامپيوتري علم و
 صنعت

107 

http://www.gamelectronics.com 
شروع كار از سال 

1367 
 108 شركت گام الكترونيك توليد نرم افزار  

http://www.kharazmico.com 
شروع كار از سال 

1376 
 توليد نرم افزار 

 يشركت توسعه فناور
 ياطالعات خوارزم

109 

http://eram.shirazu.ac.ir    شبكه  -نرم افزار 
شركت مشاوره و خدمات 
 رايانه قدس رضوي 

110 

http://www.kamrava.net   
 -شبكه  -نرم افزار 

 اينترنت 

شركت مشاورين برنامه 
 ريز

111 

http://www.pars-system.com 
شروع كار از سال 

1368 
 

 -توليد نرم افزار 
 اتوماسيون 

شركت مشاورين پارس 
 سيستم 

112 

http://manzoomeh.com 
شروع كار از سال 

1373 
 

 -توليد نرم افزار  
 مشاوره 

شركت منظومه شرق 
 خاص( ي)سهام

113 

http://www.iranrayaneh.com 
شروع كار از سال 

1364 
 

 -توليد نرم افزار 
 شبكه

ران يا يشركت مهندس
 انهيرا

114 

http://www.ptcpars.com 
شروع كار از سال 

1368 
 115 هندسي پارسشركت م توليد نرم افزار  

http://www.sys-yaas.com 
شروع كار از سال 

1376 
 

 -توليد نرم افزار 
 مشاوره  -شبكه 

شركت مهندسي سيستم 
 ياس ارغواني

116 

http://www.yekansoft.com 
شروع كار از نيمه 
 دوم دهه شصت

 توليد نرم افزار  
وتر يكامپ يشركت مهندس
 كاني

117 

http://www.golsoft.com 
شروع كار از سال 

1375 
 توليد نرم افزار  

شركت مهندسي 
 افزاري گلستان نرم

118 

http://milad-co.com 
شروع كار از سال 

1387 
 119 الد يوتر ميشركت كامپ توليد نرم افزار  

http://www.arpaco.ir 
شروع كار از سال 

1387 
 توليد نرم افزار  

انا پرداز يشركت آرپا )آر
 نده(يآ

120 

http://www.itdev.info  

شروع كار از سال 
1383 

 توليد نرم افزار  
گروه نرم افزاري گيتي 

 گستر 
121 

http://www.asaasoft.com 
شروع كار از سال 

1382 
 122 شركت آسا نرم افزار توليد نرم افزار  

http://www.njrk.net 
سال  شروع كار از
1378 

 123 رانيا يمهندس يگروه فن توليد نرم افزار  

http://www.2fansoft.ir/ 
شروع كار از سال 

1390 
 124 شركت طوفان رايان جوان  توليد نرم افزار  

http://www.payapars.ir   
 -توليد نرم افزار 
 طراحي وب

شركت مهندسي نرم افزار 
 پايا پارس

125 

http://www.tahasystem.com  126 ستم يشركت طاها س توليد نرم افزار    

 

http://www.itdev.info/
http://www.ejobs.ir/out-914.html
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 تدوين، طراحي و پياده سازي نرم افزارهاي مهندسي برق مشتمل بر دو فاز عمده عملياتي مي باشند:

 م هاي محاسباتي و صحت سنجي آنان.فاز مطالعاتي، تهيه الگوريت -1

 فاز تهيه نرم افزار تجاري براي پياده سازي الگوريتم هاي محاسباتي -2

فصل هاي اين گزارش نشان دهنده پتانسيل بسيار خوبي در هر دو فاز در داخل كشور مي باشد و نرم افزارهايي در صنعت برق 

 ملياتي شده است.در سطوح مختل  آن در داخل كشور تدوين، پياده سازي و ع

تهيه نرم افزارهايي در سطح شبكه برق و راهبري با توجه به تعداد فراوان واحادهاي محاساباتي و عمليااتي نيازمناد سارمايه      

 گااذاري و حماياات از ناارم افزارهاااي داخلااي اساات بااا توجااه بااه پتانيساال موجااود، بااا راهبااري و مااديريت مناسااب        

افزارهاي تخصصي در صنعت برق تهيه كرد و با بومي سازي آن اين دانش را در كشور مي توان با استفاده از اين پتانسيل نرم  

 مشابه خارجي را افزايش داد. يگسترش داده و قابليت رقابت پذيري با نرم  افزارها
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 :مراجع -7

  "شبكه برق ايران افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري سازي و توسعه نرم طراحي، پياده" آوري تدوين درخت فناوري توسعه فن ]1[

 PSYPN16-T2-1 :كد گزارش/ ويرايش 

 "افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبكه برق ايران سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري  پژوهي فن آينده ]2[

 T2-2  PSYPN16 /:/ ويرايش گزارشكد 

[3] http://www.tavanir.org.ir/ 

[4] httphttp://www.nri.ac.ir/ 

[5] http://www.suna.org.ir/fa/home 

[6]http://www.saba.org.ir/fa/home 

[7] http://www.igmc.ir/ 

[8] http://www.moniran.co.ir 

[9]http://monenco.com/ 

[10] http://www.ghods-niroo.com/ 

[11] http://www.moe.gov.ir 

[12] http://www.moshaverniroo.com/w/ 

[13] http://ceee.isti.ir/ 

[14]http://www.mpec.ir/ 

[15]http://www.ipdc.ir/index-f.aspx 

[16]http://noorgostar.com/ 

[17]http://www.mona-consultants.com 

[18]http://www.trec.co.ir/ 

[19]http://www.erec.co.ir/ 

[20]http://www.krec.ir/ 

[21]http://www.azrec.co.ir/ 

[22]http://www.mazrec.co.ir/fa/ 

[23]http://www.tbtb.co.ir/fa/home 

[24]http://www.cloob.com/c/saniakrobot/92382/ 

[25]http://www.developercenter.ir/forum/showthread.php?544- 

http://www.svk.se/Start/English/Technical-Requirements/Technical-Requirements/
http://www.ghods-niroo.com/
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 1 مقدمه

شبکه برق پاس از انجاام مطالعاات اولیاه در     افزارهای  اه توسعه نرمدر مراحل اول تا سوم تدوین سند راهبردی و نقشه ر 2 

هاا پرداختاه شاد. پاس از شناساایی       بندی فناوری انداز و اولویت به تدوین چشم افزار زمینه ساختار، قوانین و درخت فناوری نرم 3 

شابکه بارق    افزارهاای  ند توسعه نارم های کالن مورد نیاز در س دار در فاز چهارم به تدوین سیاست اولویت افزاری های نرم رویه 4 

هاای پایش روی مسایر     شود. در این گزارش با استفاده از مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری، به شناسایی چاالش  پرداخته می 5 

ها پرداخته شده است. بدین منظور در این  ها و اقدامات مناسب برای هریك از آن دار و ارائه سیاست اولویتافزارهای  توسعه نرم 6 

های مربوط به هر یك از ابعاد ساختاری  گزارش در فصل اول ادبیات ارزیابی نظام نوآوری مرور شده است. در فصل دوم چالش 7 

های کارآفرینی، شکل  نظام نوآوری فناوری در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل توسعه و انتشار دانش، فعالیت 8 

دهی به سیستم از سوی تعدادی از متخصصان این حوزه شناساایی شاده    ت بخشی و جهتدهی به بازار، بسیج منابع، مشروعی 9 

ها پرداخته شده است. الزم به ذکر  ها و اقدامات مناسب برای رفع هریك از این چالش است. و سپس به بررسی و ارائه سیاست 10 

هاای   حمایت دولات در راساتای نیازمنادی   های ملی مورد  است اهداف خرد فناورانه در بخش اقدامات ذیل اقدام تعریف پروژه 11 

 12 کشور گنجانده شده است.

 13 

 14 

 15 



 

 



 

 1 

 2 

 3 

ارزیابی نظام نوآوری  ادبیات -1 4 

 5 فناورانه

6 
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 1 

 2 مقدمه

اناداز و در  منظور محقق نماودن چشام  هایی هستند که بهکارها، و سیاستهای پشتیبان مشتمل بر کلیه اهداف، راهگیریجهت 3 

های میانی و خرد برای دستیابی به توان راهها را میگیریدر حقیقت این جهت شوند.های کالن طراحی میگیریراستای جهت 4 

های پشتیبان ارائه شود. اما قبل گیریشود تا روشی برای طراحی اجزای جهتاهداف توسعه فناوری دانست. در ادامه تالش می 5 

 6 ا مورد استفاده واقع شود، صورت پذیرد. تواند در طراحی این اجزهایی که میاز آن نیاز است تا مرور ادبیاتی بر روش

-دلیل معین بودن چارچوب کلی فرایند توسعه )اهداف کالن و راهبردها( از مرحله قبال، بساتر  های پشتیبان، بهگیریدر جهت 7 

های راهبردی اسات،  باشد. باتوجه به موضوع مورد مطالعه که فناوریسازی برای عبور موفق از این مسیر موضوع محوری می 8 

ترین بسترساز در مسیر توسعه فنااوری  عنوان اساسی، به"کارگرفتن آنایجاد، گسترش و به"و فراهم آوردن شرایط  "نوآوری" 9 

ن بساتری  های پشتیبان یك سند ملی دنبال شود، مهیاا کارد  گیریشود. بر این اساس، آنچه که قرار است در جهتقلمداد می 10 

های کالن اتخااذ شاده در مسایر توساعه یاك      گیریمنظور محقق نمودن جهتری، بهبرداری از نوآو برای خلق، انتشار و بهره 11 

 12 . باشد یمفناوری راهبردی

تارین حاوزه   ترین و متناساب گردد، سیاست نوآوری یکی از نزدیكهای پشتیبان دنبال میگیریبر طبق ماموریتی که در جهت 13 

هاای  گیاری . همانند بخاش جهات  دینما یممحور کمك وآوریهای نادبیاتی است که مرور آن به شناخت چگونگی ایجاد بستر 14 

توان در قالب مرور ادبیات این بخش مورد مطالعه قرار داد. پاس از ارائاه   ها و رویکردها را میای از روشکالن، طیف گسترده 15 

ای تادوین اهاداف   های و رویکردهای مورد استفاده در آن، روش پیشنهادی بار  نوآوری و بررسی روش از سیاست مرور ادبیاتی 16 

 17 شود.های پشتیبان ارائه میگیریهای پشتیبان در در جهتکارها، و سیاستخرد، راه
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 1 مرور ادبیات سیاست نوآوری -1-1

ی این اقادامات کاه از جاناب بخاش     ورزند. مجموعهها به منظور تسهیل در ایجاد نوآوری به انجام اقداماتی مبادرت میدولت 2 

مایالدی کاه عباارت     70ی نامناد. از دهاه  گذاری ناوآوری مای  وری اثرگذار است را سیاستپذیرد و بر نوآصورت می 1عمومی 3 

ها افتاد تاکنون، کاربردهای این مفهوم دچار تغییارات گونااگونی شاده    برای اولین بار در بر سر زبان« گذاری نوآوریسیاست» 4 

 5 است. 

ی ناوآوری و  های موجود در نظریّاه فرایند، تغییر در نگاهشود که این گذاری نوآوری دیده میی روند تکامل سیاستدر مطالعه 6 

طور مستقل گذاری نوآوری بهی نظریّه، اقدام و یا سیاستعنوان توسعهدهد. بنابراین، چیزی بهاقدام به نوآوری را نیز بازتاب می 7 

ضاوعات در یاك فرایناد تکامال     های موجاود در ایان مو  از موضوعات دیگر وجود ندارد. بلکه در مقابل، توسعه مفاهیم و نگاه 8 

2و اسمیتس و کولمن (1994)ای دوسویه با یکدیگر دارند. اسمیتس تعاملی، رابطه
یاك نماودار بار     این توساعه را در  (2002) 9 

 10 .اندتصویر کشیدهگذاری نوآوری بهی سیاستمبنای روند توسعه

( یاا  Sکنند. عامال اوّل، طارف عرضاه )   ها چهار مؤلفه را به عنوان محل اثر سیاست نوآوری شناسایی میآن .[1]    (1-1 )شکل  11 

هاا،  ( شاامل مشاتریان شارکت   Dمی و چه خصوصی( هستند. عامل دوّم، طرف تقاضاا ) آورندگان دانش )چه عموهمان فراهم 12 

هاا  توان به عنوان کاربران دانش و محصوالت دانش بنیادین به آنهایی است که میهای دارای اختیار و دیگر سازمانسازمان 13 

عرضاه و تقاضاا. عامال چهاارم نیاز       ( هستند با هدف ایجااد ارتبااط باین   II) 3ایهای واسطهنگریست. عامل سوّم، زیرساخت 14 

های مالی و غیرمالی و کیفیت روابط صنعتی ( است که شامل عواملی همچون نظام آموزشی، زیرساختSI) 4زیرساخت حمایتی 15 

 16 باشد.می

 17 

 18 

 19 

                                                 

1. Public Sector 

2. Kuhlmann 
3. Intermediary Infrastructure 

4. Supportive Infrastructure 
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 1 

 2 

 3 

 4 و کولمن اسمیتسیورنوآیگذار استیتوسعهسروند (:1-1 شکل )

 5 

 6 طور که درهمان

ها و نیز های محل اثر سیاستگذاری نوآوری با رشد در مؤلفههای تحت تأثیر سیاستی حوزهپیداست، روند توسعه (1-1 )شکل  7 

 8 رحله را در تکامل آن بیان کرد.م 4توان ها همراه بوده است. بر مبنای این روند توسعه میبا رشد روابط آن

 ( مرحلهA:)طور صریح شروع به ظهور کرد. تمرکز در این مرحله از گذاری نوآوری به، سیاست70ی در اواخر دهه 9 

طور عمده متشکل ها بهها است. همچنین این سیاستآوری دانش و سبدی از سیاستگذاری نوآوری بر جمعسیاست 10 

بودند و ( Sو ابزارهای مالیاتی(، با هدف اثرگذاری بر عوامل موجود در طرف عرضه دانش )ها از ابزارهای مالی )یارانه 11 

 12 شد.دانش توجّه زیادی نمی1آوری دستبه چگونگی توزیع و یا به 

                                                 

1. Absorbtion 

S 
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 ( مرحلهB:)گرایید. در این مرحله،  های متمایل به اشاعههای نوآوری به سوی سیاست، سیاست80ی در اواسط دهه 1 

ی انتقال دانش و تأسیس مراکز نوآوری مرسوم گردید. همچنین استفاده از ابزارهایی برای ایجاد بکارگیری ابزارها 2 

 3 های این مرحله است.هماهنگی و پرورش محققان نیز از مشخصه

 ( مرحلهC:)90ی در اواسط دهه( در تکمیل ابزارهای موجود در مراحل ،A( و )Bدر سیاستگذاری ) ها توجّه بیشتری به 4 

-ها( معطوف گردید. در این مرحله، کاربران و عرضهویژه به شرکتهای سازمانی به فرایند نوآوری )بهمایتی حارائه 5 

های حمایتی و ی زیرساختها دربر گیرندهتدریج، سیاسته قرار گرفتند. بهگان در تعامل با یکدیگر مورد توجکنند 6 

گفت که این مرحله شروعی برای اتخاذ رویکردی  توانطور خالصه میبسترهای الزم برای نوآوری نیز شدند. به 7 

 8 تر گردید.تر و همه جانبههای نوآوری گستردهتر برای تحریك نوآوری است و وضع سیاستمنسجم

 ( مرحلهD:) در این مرحله، رویکردی یکپارچه توسعه یافت و نگرش سیستمی ظاهر شد. بجای تحریك برخی از عوامل 9 

های نوآوری بر بهبود عملکرد نظام نوآوری در سطح کالن، معطوف گردید. عالوه بر و یا روابط خاص، تمرکز سیاست 10 

های گذاری نوآوری لزوماً معادل با مشوقاین تغییر در نگرش، این واقعیت نیز در این مرحله نهادینه شد که سیاست 11 

-ند دیگر در این مرحله، استفادهبرد. روگذاران نیز بهره های حکومت و سیاستتواند از دیگر ظرفیتمالی نیست و می 12 

عنوان چارچوبی برای تحلیل بوده است. همچنین در این مرحله به راهبری های نوآوری بهی صریح از رویکرد نظام 13 

 14 ای نیز توجه شد.عوامل واسطه

ارد. در حقیقت، گیرد. این مفهوم به دوران پس از جنگ جهانی دوم تعلق ددر کنار سیاست نوآوری، مفهوم سیاست علم قرار می 15 

گاذاری علام در امنیات    ی علم به عنوان یك نیروی سازنده توجه نشد. اما پس از آن به نقش سیاستتا پیش از جنگ به ایده 16 

گذاری علم، چگونگی اتمام جنگ جهانی دوم ملی، سالمت و رشد اقتصادی توجه شد. علت اصلی برای تغییر نگرش به سیاست 17 

گذاری علم مربوط باه تخصایص مناابع کاافی باه علام، توزیاع        ترین مسائل در سیاستمهمشود. و شروع جنگ سرد ذکر می 18 

ی کارای منابع و کمك به رفاه اجتماعی باوده  های مختلف با هدف حصول اطمینان از استفادهها میان فعالیتی آنهوشمندانه 19 
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عالوه بر اهداف اجتماعی و اقتصادی و نیز  های فرهنگیو ارزش 1گذاری علم نیز شامل ایجاد منزلت ملیاست. اهداف سیاست 1 

 2 امنیت ملی است.

ها متمرکز هستند. سیاست فناوری بیشاتر  ها و بخشهای اشاره دارد که بر فناوریگذاری فناوری به سیاستدر نهایت، سیاست 3 

که محور رشد اقتصادی  ای، فضانوردی، کامپیوترها، داروسازی و مهندسی ژنتیكبنیان نظیر انرژی هستههای دانشبر فناوری 4 

یافته متفاوت اسات. در کشاورهای   گذاری فناوری برای کشورهای درحال توسعه و توسعههستند، متمرکز است. مفهوم سیاست 5 

هاا اسات.   بنیان نوظهور و بکارگیری این ناوآوری های دانشیافته این مفهوم مربوط به ایجاد ظرفیت برای تولید فناوریتوسعه 6 

هاا در   با جذب و استفاده از این فناوری رهای درحال توسعه، این مفهوم به چگونگی ایجاد توانایی در رابطهدرحالی که در کشو 7 

کند. باا ایان   گذاری علم تفاوت چندانی نمیگذاری فناوری با اهداف سیاستپردازد. اهداف سیاستهنگام ورودشان به بازار می 8 

گذاری فناوری از مالحظاات فلسافی عاام و    توان در فاصله گرفتن سیاستگذاری را میوجود، تفاوت میان این دو نوع سیاست 9 

صورت کاربردی خالصه کرد. در مجموع، مقایساه  تر به منزلت ملی و اهداف اقتصادی بهبه توجه بیشتر و کاربردی گرایش آن 10 

 11 تصویر کشید.  به(.Error! Unknown switch argumentقالبتوان در میان سه نوع سیاست علم، فناوری، و نوآوری را می

                                                 

1. National prestige 
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 1 

 2 گذاری علم، فناوری و نوآوری روابط میان سیاست (:2-1 شکل )

ناوآوری و بارای    گاذاری  نیز وجود دارند که در قالب سیاستگذاری نوآوری مطرح شد، مفاهیمی درکنار مباحثی که از سیاست  3 

روند. در سیاست نوآوری، تغییر فناورانه )یا توسعه یك فناوری جدید( غالبا تحت عنوان گذارهای کار میتحلیل تغییر فناورانه به 4 

مند بوده که نیازمند راهبری در طول زمان هساتند. در اداماه   گردد. این گذارها فرایندهایی تکاملی و مرحلهفناورانه بررسی می 5 

 6 شود تا به تشریح بیشتر این مفاهیم پرداخته شود.   سعی می
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 1 مفهوم گذار فناورانه -1-1-1

. در [2]شاود دارای ماموریتی خاص تعریف می 1بندیصورت پیکرهشناسی چیزی فراتر از ماهیت فنی و بهفناوری از نگاه جامعه 2 

شتن ماموریت هم به برآورده نمودن کارکردهای باشد. دااز اجزا می 2ای پیوسته ی بهمبندی، مجموعهاین تعریف منظور از پیکره 3 

-بندیبا پیکره 3های تازه همواره با مشکل عدم تطابقاقتصادی اشاره دارد. با درنظر گرفتن این تعریف، ظهور فناوری-اجتماعی 4 

دلیل وجود اثرگاذاری دوطرفاه میاان فنااوری و     . این عدم تطابق به رو خواهد بود اجتماعی روبه-های فنینظام 4های موجود 5 

، سابك  5های کاربریطور عمیقی با شیوههای موجود بهآید. فناوری وجود میو اقتصادی محیط توسعه بههای اجتماعی ویژگی 6 

ز ایان رو، تغییار فناوراناه    ، و ساختارهای نهادی سیاسی در ارتباط هساتند. ا  6کاروهای کسبهای مکمل، مدلزندگی، فناوری 7 

شود. اجتماعی را نیز شامل می-تر از تولید یك فناوری جدید پیدا کرده و تا دگرگونی در ساختارهای اقتصادیمفهومی گسترده 8 

 9 گذاری آن درنظر گرفته شود.نتیجه اینکه تغییر فناورانه دارای ماهیتی چندبعدی است که باید در تحلیل و سیاست

-در نظاام اجتمااعی   7آید، پیرامون چگونگی تشکیل لختیوجود میی که در تغییر فناورانه در سطح ملی بهسوال اساسی دیگر 10 

شود تا تغییر فناورانه همراه با تغییر تدریجی . وجود لختی نسبت به شرایط موجود باعث می[3]ی غلبه بر آن استفنی و نحوه 11 

گاران )افاراد   ای از کانش ها شاامل مجموعاه  وقوع بپیوندد. این نظامبه 8فناورانه-اقتصادی-های اجتماعی)نه بنیادین( در نظام 12 

(، مصنوعات و 11، و معیارهای عملکرد مطلوب10، مقررات9ها(، نهادها )هنجارهای اجتماعی و فناورانهها، و سازمانحقیقی، بنگاه 13 

تاوان گفات کاه    . بناابراین مای  [4]نناد کشود که با هم در تعامل بوده و خدمتی مشخص را به اجتماع ارائه میهایی میدانش 14 

 15 تدریجی و تکاملی بودن دومین ویژگی مهم در تغییرات فناورانه است.

                                                 

1.Configuration 

2.Interrelated 
3.Mismatched 

4.Established configuration 
5.User practice 

6.Business models 
7.Inertia 
8.Socio-technical systems 

9.Societal and technical norms 

10.Regulations 
11.Standards of good practice 
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 1 1صورت یك مسیر گاذار جی( بودن آن، از تغییر فناوری به با برخورداری از دو ویژگی چندبعدی بودن تغییر و نیز تکاملی )تدری

، و 4ای، چناد مرحلاه  3، پیوسته در طول زمان، چند سطحی2های تدریجیای از فرایندشود. گذار عبارت است از مجموعهیاد می 2 

-وقوع پیوسته و منجر به دگرگونی نظاام که با هدف ایجاد تغییرات فراگیر در ابعاد اجتماعی، فنی، اقتصادی به 5ایدهنده شتاب 3 

-نامهه است، بلکه تغییر در عادات، آیینتنها مسیری برای تغییرات فناورانگردد. بنابراین، گذار نهفنی موجود می-های اجتماعی 4 

. مفهوم گذار فناورانه در سطوح مختلاف بنگااه، بخاش، منطقاه، و     [3]شود ها، و فرهنگ مصرف را نیز شامل میها، زیرساخت 5 

 6 کشور قابل تعریف است.

شاوند.  ه وقوع گاذار مای  های کالنی منجر ببا این توصیف و تعریف ارائه شده، اکنون الزم است تا بررسی شود که چه مکانیزم 7 

 8 شود. های تکاملی گذار انجام میاین بررسی در زیربخش بعدی و در قالب مکانیزم

 9 های تکاملی گذار مکانیزم -1-1-2

)تغییر بنیادین(  6پیوندد، اما این مسیر بیش از اینکه ماهیت واگشتوقوع میاگرچه در گذار فناورانه تغییرات گسترده و عمیقی به 10 

 11 . این تکامل فناورانه با دو مکانیزم مختلف قابل رخداد است:[5]های تکاملی استی ویژگیداشته باشد، دارا

 های جایگزین فناورانه، : در این سازکار تکاملی، با تشویق محیط نوآوری به ایجاد تنوع و گزینه7تنوع، انتخاب، و ابقاء 12 

های پدید آمده برای تبدیل شدن به ن فرصتآید. ایفنی پدید می-ها برای تکامل نظام اجتماعیای از فرصتگستره 13 

فنی -عبارت دیگر، نظام اجتماعیشوند. بهرو میبهفنی( رو-بندی موجود )در نظام اجتماعیواقعیت با مقاومت پیکره 14 

نه تنوع و پاالیش و انتخاب ، به محدود کردن دام8ی انتظاراتهای بازار یا مجموعهموجود با ایجاد بستری از مکانیزم 15 

-فنی می-ی نظام اجتماعیهای برگزیده شده جایگزین اجزای قدیمی در پیکرهپردازند. گزینههای مختلف می نهگزی 16 

                                                 

1.Transition pathway 

2.Gradual 

3.Multi-level 

4.Multi-stage 

5.Reinforcing 

6.Revolution 
7.Variation, Selection, Retention 

8.Expectations 
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-وقوع پیوسته، در آخرین مرحله به ابقاء و پایدارنمودن تغییرات بهمنظور تثبیت تغییرات تدریجی بهگردد. در نهایت، به 1 

 2 شود. بندی موجود پرداخته میوجود آمده در پیکره

 3 2ایگرانهزیهای فناورانه پدید آمده دارای ماهیت هم: در این سازوکار تکاملی، نوآوری1بندی مجددبروز نوآوری و پیکره 

بندی ای )نیازی( از پیکرهباشند. بنابراین، ظهور هر نوآوری به پرکردن خالءفنی موجود می-در ارتباط با نظام اجتماعی 4 

وجود آمده و در پی وآوری در نظام موجود، زمینه برای ایجاد تغییرات بعدی بهکند. با قرارگیری نموجود کمك می 5 

 6 گیرد.بندی نظام موجود مورد بازساخت قرار می، پیکره3وقوع تغییرات پیاپی

ا در ههای آنهمراه ویژگیپیوندد. این مراحل بهوقوع میها، تکامل گذار با وقوع مراحل مختلف بهبا درنظر داشتن این مکانیزم 7 

 8 گیرد. زیربخش بعدی مورد بررسی قرار می

 9 مراحل تکاملی گذار -1-1-2-1

-پیوندد، وقوع هر تغییر زمینه را برای تغییارات در حاوزه  وقوع میهای مختلف بهای از تغییرات است که در حوزهگذار مجموعه 10 

در  4ن، میانی، خرد( و رشد و تکامال های مختلف رخ داده )کالکند. بر این اساس، در گذار پویایی در الیههای دیگر فراهم می 11 

وقوع نپیوسته و های مختلف بهطور همزمان در حوزهها بهپیوندد. اما این تغییرات بنیادین و تکاملوقوع میهای متفاوت بهحوزه 12 

 13 ماهیت تدریجی دارد. 

ند. انباشات متغییرهاایی از سیساتم    کتوصیف می 5تفکر سیستمی فرایند گذار را با نگاه تغییرات در متغییرهای انباشت و جریان 14 

-های زمانی کوتااه کنند. جریان نیز متغییرهایی هستند که در بازهطوالنی از زمان تغییر می هستند که به آرامی و در طول بازه 15 

نگااه، گاذار    کنند. با اینای را از خود نشان داده و ارتباط میان متغییرهای انباشت را نیز برقرار میمدت دامنه تغییرات گسترده 16 

 17 . (3-1 شکل )هاستمدت جریانو تغییرات کوتاهها نتیجه توسعه بلندمدت انباشت

                                                 

1.Unfolding and reconfiguration 

2.Symbiotic innovations 

3.Cascade dynamics 

4.Co-evolution 
5.Stock and flow 
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 1 

 2 مدت و بلندمدت در فرایند گذارهای کوتاه پویایی: (3-1 شکل )

تر در طور که پیشنمایند. همانوقوع تغییر ابعادی هستند که نوع گذار فناورانه را مشخص میزمانی  سرعت، گستردگی، و بازه 3 

مناد باودن آن اسات.    های این تغییر چندبعدی فناورانه و مرحلاه تعریف گذار مورد بررسی قرار گرفت، یکی از مهمترین ویژگی 4 

 5 .(4-1 شکل )ذار هستند مرحله در تکامل مسیر گتوسعه، برخاست، جهش، و پایداری چهار پیش

 6 

 7 (: مراحل تکاملی گذار4-1 شکل )

 این مرحله با عدم تغییر محسوس در شرایط کنونی همراه بوده و ماموریت اصلی آن پشتیبانی از ایجاد 1توسعهپیش : 8 

 9 فنی برقرار است. -فنی است. در این حالت تعادل پویا در نظام اجتماعی-جتماعیهای اتنوع در نظام

 فنی -بندی موجود ظهور کرده و تکانه الزم برای ایجاد دگرگونی در نظام اجتماعی: تغییرات ابتدایی در پیکره1برخاست 10 

 11 شود. فراهم می

                                                 

1.Pre-development 
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 های یادگیری و انتشار دانش و تغییرات رایندفنی پدید آمده و ف-: تغییرات محسوس و گسترده در نظام اجتماعی2جهش 1 

 2 پیوندد. وقوع مینیز به

 3 گردد.فنی برقرار می-بندی جدیدی شکل گرفته و تعادلی پویا در نظام اجتماعی: پیکره3پایداری 

رکات  شود، چگونگی فراهم آوردن شرایط الزم برای حنوآوری مطرح می یکی از مهمترین مسایلی که در قالب ادبیات سیاست 4 

-در طول این مراحل تکاملی است. این موضوع تحت عنوان راهبری فرایندهای گذار در زیربخش بعدی مورد مطالعه قرار می 5 

 6 گیرد. 

 7 راهبری فرایندهای گذار -1-1-2-2

ای اسات بارای تاثیرگاذاری )ناه     ای از مسیرهای ممکن توسعه در نظر گرفته شود، راهبری وسیلهصورت مجموعهاگر گذار به 8 

صاورت فراینادی پیچیاده و چندبعادی،     . با درنظر داشتن مسیر گذار به [5]( جهت، وسعت، و سرعت این مسیرهاکنترل کامل 9 

 10 شود. وجود یك نیروی راهبری و هدایت برای مراحل گذر از مراحل مختلف آن احساس می

ر نه فقاط باه معنای نظاارت     شود. راهبری مسیر گذاهای مختلف میو هدایت در گذارهای فناورانه برداشت 4از مفهوم راهبری 11 

)که  6پردازند( است و نه فقط داشتن رویکرد بازار آزادآور میهای الزامها به اتخاذ سیاست)که در آن دولت 5پایین دولتی-به-باال 12 

ی پیوندد(. منظور از راهبری در مطالعات گذار رسایدن باه تعاادل    وقوع میی توسط نیروهای بازار بهفن-در آن تغییرات اجتماعی 13 

گاران مختلاف   ها در فرایندی تعاملی باا حضاور کانش   میان سه بخش دولت، بازار، و جامعه است. این هدف با توسعه سیاست 14 

ای مشتمل بر همکاری ی تفاهم و توافق ایجاد شده در بسترهای شبکههایی هستند که بر پایهها سیاست . اینگردد محقق می 15 

های بازار، مندی از پویاییپایین، بهره-به-ریزی باالکنند. در مجموع، برنامهیدا میگران متعامل توسعه پو یادگیری میان کنش 16 

 17 ی تعریف موردنظر از مفهوم راهبری گذار هستند.کنندهها )ایجاد توافق جمعی( منعکس بکهو مدیریت ش

                                                                                                                                                                 

1.Take-off 
2.Acceleration 
3.Stabilization 
4.Governance 
5.Top-down steering by government 

6.Liberal free market approach 
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 1 گیرد.  در ادامه به ضرورت راهبری مورد بحث قرار می

 2 ضرورت راهبری گذار -1-1-2-3

 3 2و یا وابستگی باه مسایر   1شدگیفنی غالبا به ایجاد قفل-های اجتماعینظام بندیمده )در طول زمان( در پیکرهوجود آلَختی به

آورد. بر ایان اسااس، گاذار فناوراناه نیازمناد      وجود میشود. این وضعیت موانع زیادی را در مسیر گذارهای فناورانه بهمنجر می 4 

فنی هستند. با درنظرگیری این مداخله هوشمندانه، فرایند گاذار باه   -ظام اجتماعیگران نهای هوشمندانه از جانب کنشمداخله 5 

-دهی، کنش. در این هدایت[6]شودریزی است تبدیل میدار )از پیش( که نیازمند برنامهمسیری هدایت شده، هدفمند و جهت 6 

گاران نیاز ضاروری    ت یکپارچه کلیه کنشگذار نقش اصلی را برعهده دارند، اگرچه مشارکگذار و نهادهای قانونگران سیاست 7 

 8 است.

 9 گذارانه در راهبری گذاراساس مداخالت سیاست -1-1-2-4

تواند اهداف توسعه را محقق کناد، بلکاه ممکان    تنها نمیطور کلی انجام مداخالت گسترده در مراحل مختلف فرایند گذار نهبه 10 

سیاری از کشورهای درحال توسعه )مانناد کشاورهای   کند. شکست باست آثار گذار را از مسیر رشد طبیعی خود نیز منحرف می 11 

بودند، شااهدی بار ایان مدعاسات. در      ( که با پیروی از مداخله گسترده، دولت را جانشین بازار نموده60اروپای شرقی در دهه  12 

از است. نقاط نه در تمام مسیر گذار، بلکه تنها در نقاط شکست آن مج ،گذارانهادبیات امروز سیاست نوآوری، مداخالت سیاست 13 

طور طبیعی قابل رفع و بهبودی نبوده و نیازمند مداخله هوشمندانه هساتند. بار   هایی از فرایند گذار هستند که بهشکست بخش 14 

، و 4، سااختاری 3ی وقاوع ساه نوعشکسات باازار    گذارانه در راهبری فرایند گاذار بار پایاه   ی مداخالت سیاستاین اساس، پایه 15 

شود های توسعه دانش میگذاری در فعالیتوجود آمدن کمبود سرمایهتی کامل و غیرمتمرکز باعث بهاست. بازار رقاب 5دگرگونی 16 

گاذاری  دلیل کمبود سرمایههای بازار است. اما شکست یك سیستم همیشه بهو این علت اصلی برای مداخله بر اساس شکست 17 

                                                 

1.Lock-in 

2.Path-dependency 
3.Market failure 

4,Systemic failure (structural) 

5.Systemic failure (transformational) 
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های ساختاری یااد  عنوان شکستها بهسیستم شده و از آن های نیز وجود دارند که منجر به عملکرد پاییننیست. بلکه مکانیزم 1 

باشد )مانند ایجاد ها در بعضی شرایط نیازمند حرکت در مسیر خالف جهت بازار رقابتی و کامل میشود. اصالح این شکستمی 2 

د که جدا از دو نوع قبلای  ها نیز وجود دارای دیگر از شکستها(. در نهایت، گونهها و دانشگاهسازی بین بنگاههمکاری و شبکه 3 

-گیرناد. در زیار   های دگرگونی نام میها، شکستها برای تضمین گذار در بلندمدت ضروری است. این شکستبوده و رفع آن 4 

 5 ( توضیح داده شده است:2012های مختلف از سه نوع شکست از نگاه وبر و روراچر )گونه

 6 شکست بازار

  7 گذاری بخش خصوصیمدت سرمایهخروجی و افق زمانی کوتاهعدم تقارن اطالعات: عدم تعین پیرامون 

 8 های کاالی عمومی و نشت دانش تولیدیسرریز دانش: ویژگی 

 9 محیطیهای جانبی تخریب زیستهای جانبی: وجود هزینههزینه 

 10 گذاربرداری بیش از حد از منابع در نبود نهادهای قانوناز حد از منابع: بهره برداری بیشبهره 

 11 ی ساختاریهاشکست

 های نوآورانه های فیزیکی کنونی که برای انجام فعالیتها: ضعف و نقصان در زیرساختزیرساخت شکست 12 

 13 ضروری هستند

 های نوآورانه های نهادهای رسمی و غیررسمی که مانع انجام فعالیتدلیل مکانیزمنهادی: شکست به شکست 14 

 15 شوندمی

 16 گرانف میان کنشای: وجود تعامالت قوی و یا ضعیشکست شبکه 

 17 های فناورانه ر شدن با تغییرات و شرایط و فرصتهای الزم برای سازگاشکست توانمندی: نبود توانمندی 

 18 های دگرگونیشکست

 ها، کمبود قوانین و استانداردها، سازی فعالیتانداز مشترک، عدم توانایی در یکپارچهیابی: نبود چشمشکست جهت 19 

 20 شده برای تحقیقاتگذاری نبود منابع مالی هدف

 21 بینی و یادگیری از نیازهای بازار و مشتریشکست تبیین نیاز: نبود شرایط برای پیش 
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 1 هاها: نبود یکپارچگی افقی و عمودی میان سیاستشکست یکپارچگی سیاست 

 2 شکست بازخوردی: عدم توانایی سیستم در پایش و اصالح فرایند راهبری 

گذارانه است، رویکردهای تحلیلی مختلفی برای تشریح وضعیت موجود اخالت سیاستی این نقاط شکست که اساس مدبر پایه 3 

طاور مبساوط ماورد    های بعادی باه  کارها توسعه پیدا کرده است. این رویکردها در زیر بخشها و راهگذار و نیز تجویز سیاست 4 

 5 گیرد. بررسی قرار می

 6 رویکردهای تحلیلی نوآوری -1-1-3

ها و ابزارها هستند که برای توصیف وضعیت موجود و استفاده از ای از مکاتب، مدلمجموعهرویکردهای تحلیلی نوآوری شامل  7 

گاذاری ناوآوری و   تاوان هام در سیاسات    ها و ابزارها را میشود. این مدلکار گرفته میگذاری نوآوری بهآن در جهت سیاست 8 

ده قرار داد. برای هماین منظاور، در ایان بخاش باه      عنوان یك روش مورد استفاکارهای فناوری بهفناوری و هم در تدوین راه 9 

شود. بررسی رویکردهای تحلیلی نوآوری در این بخاش در ساه ساطح    بررسی این رویکردها از منظرهای مختلف پرداخته می 10 

 11 .پذیردکالن )مکتب توسعه(، میانی )مدل کالن فرایند نوآوری(، و خرد )مدل سیستمی فرایند نوآوری( صورت می

شود. هر یك از ایان مکاتاب، باا دارا باودن     می صاد، به توسعه اقتصادی کشورها از نگاه مکاتب گوناگونی نگریستهدر علم اقت 12 

نمایند. از این رو، بررسی هایی متفاوتی را برای توسعه و صنعتی شدن کشورها ارائه مینگاهی خاص نسبت به فناوری، سیاست 13 

طاورکلی،  ، در انتخاب رویکارد نهاایی تحلیال ضاروری اسات. باه      فناوریاین مکاتب با درنظرگرفتن نگرش هریك نسبت به  14 

تاوان در چهاار دساته سااختارگرایان،     اناد را مای  طور گسترده مورد استقبال مجامع آکادمیك دنیاا قارار گرفتاه   نظریاتی که به 15 

 16 . (1-1 جدول )بندی نمود ا و نهادگرایان تقسیمهها، نئوشومپتریننئوکالسیك

 های تجاری، مالی، فناورانه و مدیریتی نیافته را وابستگیماندگی کشورهای توسعه ساختارگرایان مهمترین علت در عقب 17 

های گرا و دخالت مستقیم دولت در توسعه صنایع و فناوریبه کشورهای پیشرفته دانسته و معتقد به توسعه درون 18 

 19 هستند. 
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 های بین بنگاه های اقتصادی در قالب دولت حداقل و اقتصاد بازار، بر رقابتا تاکید بر مدیریت فعالیتها بنئوکالسیك 1 

مثابه موتور المللی )تجارت خارجی بهسازی(، و مشارکت در تجارت بینزدایی و خصوصیاقتصادی، آزادسازی )مقررات 2 

 3 کنند. رشد اقتصاد( توجه می

 ها و های اقتصادی، تغییرات فناوری، و تعیین اولویتنظیر ساختار و عملکرد سیستم نهادگرایان با تمرکز بر مسایلی 4 

توسعه پیشنهاد اهداف ملی توسعه، راهبرد صنعتی شدن از طریق یادگیری را در جهت توسعه صنعتی کشورهای درحال 5 

 6 کنند.می

 سازنده شومپیتر، تحوالت سریع فناورانه  های بلند توسعه اقتصادی و تخریبها با تکیه بر دو نظریه سیکلنئوشومپترین 7 

کند و نظام نوآوری را توسعه و حضور در بازارهای جهانی قلمداد میرا فرصتی برای توسعه صنعتی کشورهای درحال 8 

 9 کنند.برداری از این فرصت معرفی میعنوان ابزار بهرهبه

 10 مکاتب توسعه اقتصادیمقایسه (:1-1 جدول )

 نهادگرایان هانئوشومپترین هانئوکالسیک ساختارگرایان 

 های نهادینتوانمندی یادگیری تعاملی مدتها در کوتاههزینه آثار خارجی کانون تحلیل

یافته در دانش تجلی کاالی قابل مبادله عامل وابستگی نگرش به فناوری
راحتی آالت که بهماشین

 یستقابل انتقال ن

 فرایندی قابل یادگیری

نیروی کار ارزان و فراوان  نگرش به نیروی کار
 ماهرماهر و نیمه

بعنوان منبع با تاکید ویژه بر  بعنوان منبع بعنوان هزینه
 مهندسین

 مداخله راهبردی مداخله راهبردی دولت حداقل دخالت گسترده نقش دولت

غ یك صنعت و پس از بلو جایگزینی واردات نقطه ورود به صنعت
 های داخلیبا تکیه بر مزیت

پس از ظهور و قبل از  با ظهور یك صنعت
استانداردیزه شدن و با تکیه 

 های رقابتیبر مزیت

های حمایت مطلق از بنگاه نگرش به رقابت
 داخلی

رقابت محدود برای ایجاد  رقابت حداکثری
 نوآوری

شده برای رقابت کنترل
 حصول بازه مقیاس

ستفاده کشورهای ا

 کننده

 1960آمریکای التین دهه 
 1970تا 

انگلیس و ایاالت متحده در 
 های ریگان و تاچردوره

اروپا، اسکاندیناوی و ژاپن 
 1990در دهه 

کشورهای جنوب شرق 
آسیا مانند اندونزی، فیلیپین 

 و مالزی و همچنین ترکیه

 11 
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های مطرح شده برای آن، دارای تطابق بیشتری با شرایط ژگیدر میان این مکاتب، مکتب اقتصادی نئوشومپترین با توجه به وی 1 

های این مکتب توجه بر مفهوم نوآوری اسات. در اداماه و در ساطوح    حاضر در کشور ایران است. یکی از این مهمترین ویژگی 2 

 3 گردد که نوآوری را در مرکز توجه خود دارند.  ها و رویکردهایی که تمرکز میمیانی و خرد بر مدل

رایناد جدیاد و یاا    و پذیرش یك محصاول، ف  2سازی، آزمایش، توسعه، شبیه1ری عبارت است از فرایندهای جستجو، کشفنوآو 4 

-ی جدید )اختراع(، و تبدیل ایده خالقانه باه کساب وکاار )بهاره    . نوآوری متشکل از دو جزء اصلی خلق ایدهتغییرات سازمانی 5 

، فروض اساسای هساتند   3برداری( است.عدم تعین، تاکید بر یادگیری در حین اجرا، یادگیری درحین استفاده و خاصیت تجمعی 6 

 7 . (2-1 جدول )بندی نمود ز ابعاد گوناگون دستهتوان به امی. نوآوری را [7]کندکه نوآوری را از مفاهیم مشابه جدا می

 8 بندی نوآوری از ابعاد مختلف دسته(: 2-1 جدول )

 انواع معیار
 اقتصادی-ورانههای فنانوآوری تدریجی، نوآوری بنیادین، پارادایم درجه تغییر

 نوآوری در محصول، نوآوری در فرایند هدف نوآوری

 نوآوری فناورانه، نوآوری اداری )غیرفناورانه( موضوع نوآوری

 دهنده شایستگی، نوآوری مخرب شایستگیافزایش نوآوری اثرگذاری

 9 

گردد. تولید دانش، تبادیل  یستم میگیری نوآوری در یك سهایی است که منجر به شکلفرایند نوآوری شامل مجموعه فعالیت 10 

ها، محصوالت و خدمات و در نهایت تطابق دادن پیوسته مصنوع با نیاز بازار، ساه  ی فرایندها، سیستموسیلهدانش به مصنوع به 11 

 12 .گرددباشند که هریك به سطوح خردتری تقسیم میزیر فرایند اصلی در فرایند نوآوری می

 13 

 14 

 15 

 16 

                                                 

1.Discovery 

2.Imitation 

3.Cumulativeness
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 1 (3-1 جدول )

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 نوآوری یهایندفرا(: 3-1 جدول )

 تولید دانش علمی و فناورانه

های تحقیق و توسعه ظهور آزمایشگاه-سازیپروری کارکردی و یکپارچهتخصص
 صنعتی

 های تولیدفناوری 2و تجزیه عمودی 1همگرایی فناورانه
 باط صنعت با دانشگاهارت

 تبدیل دانش به مصنوع

 های علمیحفظ روندهای فناورانه همراه نظریه
 های حمایت مالی دولتیآگاهی از برنامه

 حفظ یکپارچگی سیستمی
 مدیریت عدم تعین موجود در نوآوری

 تطبیق مصنوع با نیاز بازار
 درک نیازهای بازار

 تطابق مصنوع با نیازهای بازار

 8 

پاردازد.  های مختلفی وجود دارد که با تعریف ارائه شده از فرایند نوآوری، به تصویرسازی از واقعیت موجاود مای  در ادبیات مدل 9 

های پیونادی و تعااملی ناوآوری، و    های خطی نوآوری، مدلی اصلی تقسیم مدلتوان به سه دستهها را میمجموعه این مدل 10 

 11  های یکپارچه سیستمی تقسیم کرد.مدل

های خطی، نوآوری را نتیجه فرایند خطی دانسته که از مراحل مختلف پژوهش پایه، کاربردی، تحقیق و توساعه، تجااری   مدل 12 

سازی، بازاریابی و در انتها انتشار، به صورتی متوالی و سلسله مراتبی و در مسیری یك طرفه تشکیل شده است. دو مدل فشاار   13 

 14 ح در این حوزه هستند.های مطراز مدل 1و کشش بازار 3فناوری

                                                 

1.Technological Convergence

2.Vertical Disintegration

3.Technology pull 
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هاای  ای ناوآوری، حلقاه  مدل پیوندی و تعاملی نوآوری، نوآوری را نتیجه یك فرایند خطی ندانسته و با تاکید بر فرایند مرحلاه  1 

نماید. در این مدل، ترکیبی از کشش و رانش بازار و فنااوری  های تحقیق و توسعه و بازاریابی برقرار میبازخوردی میان فعالیت 2 

 3 .[8]گرددیمطرح م

میان اجزا مختلف اشاره دارد. بنابراین، وجاه تماایز اصالی ایان      ی دو طرفهمدل یکپارچه سیستمی، به وجود همکاری و رابطه 4 

گرا به فرایند نوآوری، و شامل توان در توسعه موازی نوآوری کامال یکپارچه، داشتن یك نگاه کلها با گروهای قبلی را میمدل 5 

 6 هاست.روابط متفاوت میان آنتلف و شدن اجزای مخ

 7 نوآوری ندیفراهای کالن  مدل سهیمقا(: 4-1 جدول )

مدل خطی  

 نوآوری

 مدل سیستمی نوآوری مدل تعاملی نوآوری

دوره مطرح 

 شدن

1960-1970 1970-1980 1980-2000 

تحقیق و توسعه؛  منبع نوآوری
 بازار

کلیه اجزای دخیل در نوآوری با درنظر گرفتن  ان تحقیق و توسعه و بازارتعامل می
 هاروابط میان آن

های ای با درنظرگرفتن حلقهمرحله خطی و یکطرفه فرایند نوآوری
 بازخوردی

یکپارچه با درنظرگیری کلیه اجزا و روابط 
 سیستمی

مدل فشار فناوری،  های مطرحمدل
 کشش بازار

؛ Rothwell&Zegveldمدل 
 Kline and Rosenberمدل 

های اجتماعی فناورانه، های نوآوری، سیستمنظام
ستاده، رویکرد -مدل الماسی پورتر، تحلیل داده

 های توسعهبلوک

 8 

 9 رویکردهای سیستمی نوآوری -1-1-3-1

اثرگذاری ، و سنجش 2ها )تحلیل روند موجود، تحلیل سیاست تاکنون رویکردهای سیستمی مختلفی برای تحلیل فرایند نوآوری 10 

ها توصیف و ساپس بااهم مقایساه گاردد.     شود به صورت اجمالی این رویکرد ها( ارائه گردیده است. در ادامه سعی میسیاست 11 

هدف از مقایسه این رویکردها انتخاب بهترین یا بدترین رویکرد نیست، بلکه هدف تشخیص نقاط ضعف و قاوت و دامناه اثار     12 

                                                                                                                                                                 

1.Market push

ی سیاستی با توجه به سطح ها روشی است که در شناسایی موانع و مشکالت سیستمی و نیز تعیین بهترین گزینهیل سیاستتحل2

 گیرد.پوشش مشکالت مورد استفاده قرار می
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هاای  گذاری را با توجاه باه ویژگای   تحلیل و سیاست ویکرد مناسبتوان رمقایسه، می بخشی هر رویکرد است. با توجه به این 1 

و  1تکااملی ی رویکردهای شبهتوان به دو دستهمسئله انتخاب نمود. براساس تئوری تکاملی شومپیتر، کلیه این رویکردها را می 2 

 3 تقسیم نمود. 2تکاملی

فنی و یا راهبری  فرایند گذار استفاده شده است. -های اجتماعیوصیف نظامو ت در ادبیات از رویکردهای مختلفی برای مطالعه 4 

ی مسیر گذار پیشنهاد های نظری را برای توضیح و مطالعهها و روشای از چارچوبی گستردهدامنه(2012)مارکارد و همکاران  5 

 6 ، و رویکردهایی باا تاکیاد بیشاتر بار    4گرانهای کنشی شبکه، نظریه3های عمومی مانند نظریه اقتصاد تکاملیکنند. نظریهمی

، راهباری  8پژوهای فنااوری  ، مطالعاات آیناده  7هاای بلناد  ، موج6، ارزیابی سازنده فناوری5فناوری مانند ساخت اجتماعی فناوری 7 

های عماومی ماورد اساتفاده در مطالعاات گاذار      ها و روشهایی از این چارچوبنمونه 10شناسی انتظارات، و جامعه 9بازخوردی 8 

 9 هستند.

لیال و راهباری گاذارهای    طور خاص برای تحهایی دیگر از رویکردها وجود دارند که بههای عمومی، گونهعالوه بر این روش 10 

 11 شوند.  ها تقسیم میتکاملیها و شبهگیرند. این رویکردها به دو دسته تکاملیفناورانه توسعه داده شده و مورد استفاده قرار می

 12 های بازار پدید آماده و فرایناد تکامال   متکی بر مکانیزم 11های فناورانه در محیط انتخابیهای تکاملی نوآوری، تنوعدر رویکرد

شود: اول اینکاه باازار تقاضاا و تماایالت     پیوندد. دو نقد بر نگاه تکاملی وارد میوقوع میدهی از خارج بهبدون مداخله و جهت 13 

دیگار، باازار، عاادات    عباارت اناد. باه  نگرفته آیند( هنوز شکلوجود میهای فناورانه بنیادین )که در گذار بهدر نوآوری 12مصرف 14 

رسند. در این حالت، فرایند انتخاب چیزی از فراتر از پذیرفتن از میاان   ظهور میطور همزمان بهبه های جدیدمصرف، و فناوری 15 

                                                 

1.Quasi-evolutionary approach 

2.Evolutionary  approach 

3.Evolutionary economic theory 
4.Actor network theory 

5.Social construction of technology 
6.Constructive technology assessment 

7.Long waves 
8.Technology future study 
9.Reflexive governance 

10.Sociology of expectations 

11.Selection environment 

12.Preferences 
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شود سازی را نیز شامل مینمودن آن در عادات زندگی و بومیکننده و نهادینه های نوآوری بوده و مفهوم پذیرش مصرفگزینه 1 

دهی به محیط ها نیز در شکلها، نهادها، و شبکهکننده، سیاست. نقد دوم بر این موضوع تاکید دارد که عالوه بر بازار و مصرف 2 

 3 است.  1انتخاب نقش اساسی دارند. بنابراین گذار فرایند تکاملی مشارکتی

دهی آن از طریق جهت نداسته و سعی در مداخله و جهت تکاملی فرایند تکامل را کامال بدونکردهای شبهدر طرف مقابل، روی 4 

هاای  ها راهبردی در راستای ایجاد ناوآوری در محایط  گران دارد. این فعالیتهای راهبردی کنشمحیط تنوع مبتنی بر فعالیت 5 

معتقدناد کاه    (1992)و اساکات   (1992)شود. ریپ فته انجام میگرحفاظت شده و نیز محیط انتخاب مبتنی بر انتظارات شکل 6 

 7 3پیوندد. منظور از این کارزار، رویایی انتظاارات وقوع میبه 2ها و امیدهای، وقوع گذار در کارزاری از بیمتکاملدررویکردهای شبه

-فنی در یك محیط اجتماعی-گران موجود در نظام اجتماعیهای پیشین است که کنشها و شکستمختلف، تجارب، موفقیت 8 

گرفتاه،  گاران شاکل  های متوادی در اذهاان کانش  معی و در سالصورت تجاند. این انتظارات و تجارب بهشکل داده 4شناختی 9 

-گران درنظر گرفته مای پیوندد. در این رویکردها، دو گروه کنشوقوع نمیمدت بهها در کوتاهدرنتیجه از میان بردن و تغییر آن 10 

-گسترش فناوری پرداخته، باه داری از دهندگانی هستند که به جانبها توسعههستند. آن 5گران فعالشوند. گروه اول که کنش 11 

پردازناد. در طارف   گران کمك کرده، و در برابر سایر رقابا به رقابات مای  دهی انتظارات )بیم و امید( در اذهان سایر کنششکل 12 

ها برخالف گروه اول درگیر فرایندهای معرفای و توساعه ابتادایی    هستند. آن 6گرگران منفعل یا انتخابمقابل، گروه دوم کنش 13 

گرفتاه، در فرایناد توساعه    گران فعال و نیز مبتنی بر انتظاارات شاکل  کارهای کنش شوند. بلکه با ارزیابی خروجینمی فناوری 14 

 15 نمایند.ی فناورانه مشارکت میترین گزینهخوشبین

ناد گاذار در   گذاری فرای ای مختلفی که برای تحلیل و سیاستها، در زیر رویکردهتکاملیها و شبههای تکاملیبا تشریح ویژگی 16 

 17 شود. قالب این گروه توسعه داده شده، توضیح داده می

                                                 

1.Co-evolution 
2.Arena of expectations 

3.Expectations 
4.Socio-cognitive sphere 
5.Enactor 
6.Selector 
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 1 1تکاملی رویکردهای شبه -1-1-3-2

بار اسااس ایان     .گیرناد ی مختلاف درنظار مای   صورت یك الگوی تاریخی قابل تصویر در سه الیاه این رویکردها، گذار را به 2 

بازار قابال توجیاه نیسات.    ه توسط نیروهای گردد کهای اجتماعی ناشی میرویکردها، مهمترین مشکالت ساختاری از سیستم 3 

های مختلف در ساطح کاالن   های این رویکرد است به تحلیل فرایند گذار شامل نوآورییکی از این مدل 2رویکرد چندسطحی 4 

، سطح 3فناورانه-های اجتماعیپردازد. بر اساس این رویکرد، گذار فناوری در قالب سه سطح رژیم)مانند بخش حمل و نقل( می 5 

پیونادد. مادیریت   وقوع میقابل تعریف است. در اثر پویایی ایجاد شده در تعامل سطوح مختلف، فرایند گذار به 5و دورنما 4وشهگ 6 

ی آورناده عناوان ساطح پدیاد   ها در چارچوب چندسطحی بهرویکرد دیگری است که با توجه به جذابیت گوشه 6گوشه راهبردی 7 

ها و چگونگی محافظات از  یف چارچوبی مفهومی برای توضیح چگونگی تشکیل گوشهباال به تعر-به-نوآوری، با نگرشی پایین 8 

ها، گیرند. بر اساس این مدل قرار می 7ها، رویکرد مدیریت گذارپردازد. درکنار اینهایی مجزا از سطح رژیم مینوآوری در گوشه 9 

. این رویکرد [9]جاد گذار فناورانه برعهده دارندها مهمترین نقش را در ایبوده که گوشه 8گذار فرایندی چندسطحی و چندعاملی 10 

خورده باشند. در ایان مادل، بار    توانند در ایجاد تغییر موفق یا شکستها چگونه میدنبال تحلیل این موضوع است که گوشهبه 11 

 12 .[9]و نیز مداخالت ضروری سیاستی نیز تاکید شده است 9گران نقش کنش

 13 10رویکردهای تکاملی -1-1-3-3

مطرح شد،  1950های توسعه که در سال های توسعه است. رویکرد بلوکهای موجود در این رویکرد، بلوکیکی از اولین مدل 14 

ها از طریق یك سری فشارهای ساختاری مانند، عادم تعاادل، ممکان اسات     پردازد که توالی از مکملبه بیان این موضوع می 15 

عنوان مهمتارین جریاان در ادبیاات    های نوآوری بهای نظامهنتیجه یك موقعیت تعادلی جدید باشد. در کنار این رویکرد، مدل 16 

                                                 

1.Quasi-evolutionary

2.Multi-levels perspective 

3.Socio-technical regimes 

4.Niche

5.Landscape

6.Strategic niche management 

7.Transition management

8.Multi actor

9.Agency

10.Evolutionary
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های پژوهشای غالاب در ادبیاات مطالعاات     عنوان یکی از زمینههای نوآوری بهگیرند. مفهوم نظامرویکردهای تکاملی قرار می 1 

ملی باه تبیاین شارایط    گردید. این رویکرد بر پایه تئوری اقتصااد تکاا   مراجعمطرحبا انتشار اولین  1980از اواخر دهه  1نوآوری 2 

ای، های نوآوری در سطوح مختلف ملی، منطقهپردازد. نظاممحیطی و درونی الزم برای توسعه نوآوری با نگرشی سیستمی می 3 

 4 گیرند. المللی برای مقاصد مختلف تحلیلی مورد استفاده قرار میفناورانه، بخشی، و اخیرا هم در سطوح بنگاهی و بین

 5 تمی نوآوریمقایسه رویکردهای سیس -1-1-3-4

ی دهناده توان از ابعاد مختلف باهم مقایسه نمود. این مقایسه نشاان ها و رویکردهای اشاره شده در این قسمت را میکلیه مدل 6 

پاردازد. بار   ها از ابعااد مختلاف مای   های این مدلخوب بودن و یا بد بودن یك ابزار در حالت کلی نبوده و تنها به بیان ویژگی 7 

 8 گردد اوری راهبردی را انتخاب میترین ابزار برای تحلیل توسعه فنتناسباساس این ویژگی، م

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 .(5-1 جدول)

                                                 

1.Innovation studies
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 نوآوری یستمیسیکردهایروهای ژگییو سهیمقا(: 5-1 جدول)

رویکرد  

 چندسطحی

 مدیریت راهبردی

 هاگوشه

مدیریت 

 گذار

های بلوک

 توسعه

های نظام

 نوآوری

گذارهای فناورانه  سطح تحلیل
بلندمدت، 

کارکردهای 
اجتماعی )مانند 

 ونقل(حمل

های نوآوری، یك شبکه
 کاربرد خاص فناوری

گذارهای 
فناورانه 
 بلندمدت

-سطوح ملی، منطقه سطح صنعت

ای، فناورانه و 
 بخشی

 پویا پویا اپوی پویا پویا نوع سیستم

تحلیل فرایند گذار  هدف تحلیل 
های شامل نوآوری

مختلف در سطح 
 کالن

تحلیل چگونگی تشکیل 
ها و چگونگی محافظت گوشه

هایی مجزا از نوآوری در گوشه
 از سطح رژیم

ها نقش گوشه
در ایجاد تغییر و 

 گذار فناورانه

تحلیل ساختاری با 
بررسی روابط بین 

های ساختاری فشار
های ایجاد آوریو نو
 شده

تبیین شرایط 
محیطی الزم برای 

 توسعه نوآوری

عامل 

 نوآوری 

پویایی پدیدآمده از 
تعامل سطوح رژیم 

 گوشه و دورنما

های های نو و چیدمانفناوری
 جدید اجتماعی اقتصادی

سطح گوشه و 
 گران کنش

فشار ساختاری، 
 کارآفرینان

گران، نهادها،  کنش
 هاروابط و شبکه

 14 
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عناوان  باه  4هاا  ، مدیریت راهبردی گوشه3، مدیریت گذار2عنوان رویکرد تکاملی و رویکرد چند سطحیبه 1نوآوری فناورانه نظام 1 

تاوان در  اند. از خروجی تحلیلی حاصل از ایان رویکردهاا مای   رویکردهای شبه تکاملی برای بررسی در این بخش انتخاب شده 2 

 3 نمود. های پشتیبان استفاده گیریطراحی اجزای جهت

های نوآوری فناورانه هساتند. قبال   شود. اولین این رویکردها، نظامطور مبسوط پرداخته میدر ادامه به بررسی این رویکردها به 4 

 5 های نوآوری پرداخت. آن در میان سایر رویکردهای نظام توضیح این رویکرد، الزم است تا تبیین جایگاه

 6 های نوآوری نظام -1-1-4

ه عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، سازمانی، نهادی، و سایر عوامل اثرگذار بر توساعه، انتشاار و   های نوآوری شامل کلینظام 7 

ها(، رواباط )مواصاالت   گران، نهادها و فناوری ها )کنشگردد.هر نظام نوآوری از سه جز اصلی مولفهبرداری از نوآوری میبهره 8 

 9 .[10]اقتصادی( تشکیل شده است-یستگی فناورانهها )توانایی اجزا در ایجاد شاها(، و شناسهمیان مولفه

حسااب آورد.  باه  5های پژوهشی غالب در ادبیاات مطالعاات ناوآوری   عنوان یکی از زمینهتوان بههای نوآوری را میمفهوم نظام 10 

های وم نظامتمرکز اصلی مطالعات نوآوری، بیان رشد فناورانه در اقتصاد است. اما مطالعات نوآوری در شکل امروزی خود و مفه 11 

، 6طور قطع تحت تاثیر کارهای شومپیتر و سایر تحقیقات خارج از جریان اصلی اقتصاد مانناد اقتصااد نهاادگرا   نوآوری را باید به 12 

 13 دانست.  8، و اقتصاد نئوشومپترین7اقتصاد توسعه

تارین  عناوان رایاج  سیك که باه های نوآوری وجود دارد. اقتصاد نئوکالبطورکلی، چهار رویکرد تحلیل اقتصادی نزدیك به نظام 14 

پرداخته   9گران خردگرا های اقتصادی مشخص و تعریف شده )بعضا همراه با ریسك( توسط کنشمکتب، بر انتخاب میان گزینه 15 

دهد. در طرف دیگر، رویکرد مادیریت ناوآوری باا تمرکاز     گران قرار می و کانون تحلیل را در تخصیص منابع محدود به کنش 16 

                                                 

1.Technological innovation systems 

2.Multi-levels perspective (MLP) 

3.Transition management (TM) 

4.Strategic niche management 

5.Innovation studies

6.Institutional Economics 

7.Development Economics

8.Evolutionary Economics

9.Rational agent
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پردازند. درکنار این دو رویکرد، گران خردگرا می های تحقیق و توسعه کنشهای پروژهبه انتخاب میان گزینه تحلیل بر نوآوری، 1 

ی ایجاد فرایند اقتصاد اتریشی مانند اقتصاد نئوکالسیك بر تخصیص منابع محدود تمرکز داشته، ولی برخالف آن بازار را وسیله 2 

های نوآوری نیز مانند مکتب اتریشی بر یادگیری تاکید داشاته و نیاز همانناد    امداند. رویکرد نظگران می یادگیری پویای کنش 3 

 4 (6-1 جدول )دهد.وری محور تحلیل خود قرار میمدیریت نوآوری، نوآ

 5 یاقتصادی ها لیدگاهمختلفدرتحلیچهارد(: 6-1 جدول )

 نوآوری تخصیص منابع  

 2مدیریت نوآوری 1مکتب اقتصاد نئوکالسیك  انتخاب خردگرا

 های نوآوری نظام 3مکتب اقتصاد اتریشی  یادگیری

 6 

هایی برای اهداف تحلیلی متفاوت پدید آورد. توان از ابعاد مختلف مرزبندی نموده و بر این اساس، مدلنوآوری را می یك نظام 7 

تواند در چهار بعد جغرافیایی، فناورانه و گروه محصول و فعالیت تعریف گردد. بر ایان اسااس،   زهای این سیستم میبر طبق مر 8 

گردد. با استفاده از ای، نظام نوآوری بخشی، و نظام نوآوری فناورانه مطرح میچهار مدل نظام نوآوری ملی، نظام نوآوری منطقه 9 

لیل بر اساس عوامل )جعبه سفید(، تحلیل بر اساس خروجی )جعبه سایاه( و تحلیال   رویکرد سیستمی، از سه دیدگاه مختلف تح 10 

های نوآوری پرداخت. در تحلیل بر اساس عوامل که تحلیال سااختاری ناام    ی نظاممطالعهتوان بهبراساس گذار سیستمی، می 11 

ل بار اسااس خروجای کاه تحلیال      شود. در رویکرد تحلیا گیرد، به شناخت اجزای اصلی درون مرزهای سیستم پرداخته میمی 12 

گردند، هدف رساند و موجب ایجاد پویایی میانجام میهایی که اجزای سیستم بهشود، مجموعه فعالیتگذاری میکارکردی نام 13 

دهاد. مقایساه   گیرد. درنهایت، تحلیل گذار نیز تکامل و تغیرات سیستم در طول زمان را مورد مطالعه قارار مای  مطالعه قرار می 14 

 15 مورد بررسی قرار گرفته است.جدول زیر همراه ابعاد دیگر، در های مختلف نظام نوآوری از نگاه این سه منظر بهرویکرد

                                                 

1.Neoclassical economics 

2.Management of innovation 

3.Austrian economics
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 های نوآوری مقایسه رویکردهای نظام (:7-1 )دول ج

 ری فناورانهنظام نوآو نظام نوآوری بخشی اینظام نوآوری منطقه نظام نوآوری ملی 

 گذار/سالپایه
(، و نلسون 1988(، الندول )1988و 1987فریمن )

(1993) 
 (1991کارلسون و استانکویکز)  (1997برسچی و مالبربا ) 1994، کوک  1994ساکسنیان 

سطح تمرکز )مرز 

 سیستم(

های های محصول، و بخشبخش و زیربخش)گروه منطقه-مرزهای جغرافیایی ملی-مرزهای جغرافیایی
 محصول(

ای از ی دانشی، محصول، و مجموعهفناوری به معنای یك حوزه
 کارکردی خاص هم و با هدف برآوردن محصوالت مرتبط به

 هدف تحلیل

-تحلیل نقش پیشرفت-مقایسه عملکرد نوآورانه کشورها

های ها و راهبردهای فناورانه در رشد اقتصادی؛ سیاست
اقتصادی اجتماعی برای بارور کردن نوآوری در یك 

 کشور

گذاری توسعه نوآوری تعیین عملکرد اقتصادی یك منطقه؛ سیاست
 ایمنطقه

لف؛ تعیین های مختتحلیل تفاوت نوآوری در بخش
 های توسعه صنایعها و راهبردسیاست

ارزیابی روند توسعه یك نوآوری فناورانه از نگاه ساختار و کارکرد؛ 
 گذاری توسعه فناوری های توسعه؛ سیاستشناسایی موانع و محرک

 رویکردهای مشابه

های خطی و مدل-های رشد اقتصادی نئوکالسیكمدل
 مدل  -رمدل الماسی پورت -تعاملی نوآوری

های های نوآور، ناحیههای فناورانه، محیطهای صنعتی، قطبحوزه
 یادگیرنده ، 

-عملکرد، رویکرد هزینه-هدایت-اقتصاد صنعتی )ساختار

های نظریه ، مدل----های های تراکنش، مدل هزینه
های راهبردی، و مطالعات های همکاریبازی

ات اقتصادسنجی صنعتی(، رویکرد استفاده از مطالع
 های تجربی شناسیموردی، و مطالعات نوآوری و نوع

 های بسیط فناورانه های شایستگی؛ نظامبلوک

 شناخت ساختاری

-گران و روابط متعامل با نوآوری  به سطح محدود: کنش

 طور مستقیم 
سطح گسترده: تمام اجزای اجتماعی، فرهنگی، و سیاسی 

 موجود در محیط کالن کشور

-های دانشی، و سیاستها، نهادها، زیرساختنگاهی بچهار مولفه

 گذاری نوآوری
گران و  ها، کنشهای یادگیری و فناوریدانش، فرایند

 ها، قواعد، تقاضاشبکه
 هاها، روابط و شبکهگران، نهادها، فناوری کنش

 شناخت کارکردی

تعریف زیرکارکردهای مختلف در قالب سه کارکرد اصلی 
 فاده از نوآوریتولید، انتشار و است

ی یادگیری تعاملی، بندی عوامل پویایی داخلی به سه دستهتقسیم
 اشتراک دانش، مجاورت، و نهادینگی 

پویایی توسط دو فرایند تنوع به منظور ایجاد ناهمگنی 
)ورود عوامل جدید، تحقیق و توسعه و نوآوری( و انتخاب 

 منظور کاستن از ناهمگنی )انتخاب بازار و انتخاببه
 غیربازار(

دهی های کارآفرینی، جهتهفت کارکرد خلق دانش، انتشار دانش، فعالیت
 بخشی؛ دهی بازار، و مشروعیتبه جستجو، تامین منابع، شکل

 های علی تجمعی در ایجاد پویاییتاکید بر مفهوم تکانه و حلقه

 تکامل و گذار
ها در کشور و نیز ایجاد گیری نهادها و بنگاهشکل

 ی میان اجزا موجودیکپارچگ
تکامل سیستم براساس مدل توالی نوآوری، مرکب از چهار موتور نوآوری  نیز تحلیل تکامل بلندمدت صنایع  صنعتوچرخه عمر  ها در یك منطقههای میان بنگاهتوسعه شبکه

دهی به )موتور محرک علم و فناوری، موتور کارآفرینی، موتور شکل
 سیستم، موتور بازار( 

 ویژگی محوری
عنوان عامل های فناورانه بهتاکید بر نوآوری و پیشرفت

 اثرگذار در رشد اقتصادی کشورها
عنوان یکی از عوامل اثرگذار مهم در فرایند بهای های منطقهخوشه

 نوآوری
-معنی توانایی در توسعه و بهرهتاکید بر نقش شایستگی اقتصادی، به وابسته بودن عوامل اثرگذار بر نوآوری به بخش

کار، در ایجاد نوآوری فناورانه؛ تاکید وهای جدید کسببرداری از فرصت
 سیستم گیریبر پویایی سیستم و چگونگی شکل
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 1 های فناورانه نوآوری نظام -1-1-4-1

-به تحلیل گذار از منظر تغییرات نهادی، سازمانی، اقتصادی، سیاسی، و فنی پیرامون ظهور فناوری 1های نوآوری فناورانه نظام 2 

درباره نوآوری شکل گرفته است که مهمتارین   (1991)ی نظر کارلسون و استنکویتز پردازد. این رویکرد بر پایههای جدید می 3 

های نهادی گران، تحت زیرساختمند کنشهای فناورانه را در تعامالت نظامبرداری از نوآوریهای خلق، انتشار، و بهرهمحرک 4 

و نیز در ارتباط با رویکردهای نظاام ملای    2سعههای توداند. این برداشت از گسترش نوآوری فناورانه با الهام از تئوری بلوکمی 5 

 6 است.  4و نظام بخشی نوآوری 3نوآوری

، تغییرات مختلف و بهبودهای متفاوتی در مفهوم و ابزارهای عملیاتی آن صورت 1991از زمان توسعه اولیه این رویکرد در سال  7 

هاای  ، تاکید بر وقوع ناوآوری 6عمومی و گستردههای به جای تمرکز بر فناوری 5های مشخصپذیرفته است. تمرکز بر فناوری 8 

عنوان ابزاری در ایجااد رشاد اقتصاادی، و    جای تاکید بر نوآوری فناورانه بهفنی به-عنوان محرک گذارهای اجتماعیبنیادین به 9 

هایی صورت و همگرایی هایی از تغییرات، نمونهجای توجه به سایر انواع فناوریهای نوظهور )و غالبا پایدار(  بهتوجه به فناوری 10 

ی فرایندهای الزم برای توسعه نوآوری تحت عنوان کارکردهاای  ها، شناسایی مجموعهگرفته در این حوزه است. عالوه بر این 11 

-گیری نظام نوآوری فناورانه در قالب موانع و محارک های اثرگذار بر شکلی مکانیزمنظام نوآوری فناورانه، شناسایی مجموعه 12 

گسترش مفهوم ، گیری نوآوریها در شکلگران، نهادها، و شبکههای ساختاری در قالب نقش کنشی تحلیلرائههای توسعه، ا 13 

برقاراری ارتبااط و ایجااد ساازگاری میاان       7هاای سیساتمی  ی تعریفی جدید تحت عنوان شکستهای بازار و با ارائهشکست 14 

نوآوری فناوراناه ،   گیری نظامویکردهایی برای راهبری شکلی ر(و ارائهMLPو  TISرویکردهای مختلف گذار )مانند رویکرد  15 

 16 های نوآوری فناورانه در طول زمان است.هایی از بهبودهای صورت پذیرفته در رویکرد نظامنمونه

                                                 

1.Technological innovation systems (TIS) 
2.Development blocks 

3.National innovation systems (NIS) 

4.Sectoral innovation systems (SIS) 

5.Specific technology 
6.Generic technology 
7.Systemic failures 
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هاای  نمایاد. نظاام  ی تغییرات فناورانه، بستری برای درک توسعه فناوری را فراهم مای کار بردن رویکرد سیستمی در مطالعهبه 1 

هاا تحات عناوان نظاام     ای از این رویکردهای سیستمی هستند کاه در ادبیاات از آن  وآوری با تمرکز خاص بر فناوری، نمونهن 2 

 3 کنند:صورت زیر تعریف می( این مفهوم را به1991گردد. بر این اساس، کارلسون و استنکویتز )یاد می 1نوآوری فناورانه

هاای  ای از زیرسااخت تصادی/صنعتی خاص باهم در تعامل بوده، تحت مجموعاه ی اقای پویا از عوامل که در یك حوزهشبکه 4 

 5 برداری از دانش دخیل هستند.نهادهای قرار داشته، و در فرایند خلق، انتشار و بهره

های نوآوری فناورانه مرزهای جغرافیایی و یا یك صنعت خاص نبوده، بلکه این رویکرد تمرکاز بار   نقطه شروع تحلیل در نظام 6 

ای از تواند در عین تمرکز بر یك فناوری، گسترهدهد. با این حال، یك نظام نوآوری فناورانه میوری را هدف مطالعه قرار میفنا 7 

های نظام نوآوری فناورانه ارزیابی روناد توساعه یاك ناوآوری      ی مختلف را در برگیرد. هدف تحلیلمرزهای جغرافیایی و بخش 8 

پردازد. در تعریف نظام نوآوری فناورانه، فناوری ایی است که به پشتیبانی و یا ممانعت از آن میفناورانه از نگاه ساختار و فراینده 9 

شکل دانشی روند، و هم بهافزارهایی است که به شکل مستقیم در فرایند توسعه بکار میها، و نرمافزارمعنای مواد، سختهم به 10 

 11 . [11]ارداست که چه به شکل عمومی و یا نهفته در محصول وجود د

متمایزکننده از  های مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری، دارای دو ویژگیرغم دارا بودن ویژگینظام نوآوری فناورانه علی 12 

 13 هاست:آن

 کار در ایجاد وهای جدید کسببرداری از فرصتمعنی توانایی در توسعه و بهرهتاکید بر نقش شایستگی اقتصادی، به 14 

باشد. در های موجود جز جدایی ناپذیر نوآوری فناورانه میبرداری و ترکیب دانش. بر این اساس، بهرهنوآوری فناورانه 15 

-حقیقت بر خالف سایر رویکردها که تفکری کالن از نوآوری داشتند، این ویژگی بر اهمیت نیروهای کارآفرین به 16 

 17 عنوان منابع نوآوری تاکید دارد.

 گیری این بر نقش کارآفرینان در این رویکرد، زمینه را برای بررسی روند شکل تاکید جدی بر پویایی سیستم. تمرکز 18 

 19 .سیستم در طول زمان آماده کرده تا از این طریق روند پویایی درنظر گرفته شود

                                                 

اند و محققان سوئدی نیز واژه نظام نوآوری های تکنولوژیکی را بکار برده( اصطالح سیستم1991) Carlsson and Stankiewiczهای متفاوت بکار گرفته شده است. گونهح توسط محققین مختلف به.این اصطال1
 اند.تکنولوژی محور را برگزیده
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 1 در بکارگیری نظام نوآوری فناورانه، درنظرگیری چهار فرض اساسی ضروری است:

 2 های نظام نوآوری نیز مشابه است.گیرد. این فرض در سایر مدلقرار می عنوان واحد تحلیلتك اجزا( بهسیستم )نه تك 

 ها ضروری میگیری این سیستمسیستم ماهیتی پویا دارد. بنابراین درنظر گرفتن بازخوردها برای بررسی روند شکل- 3 

 4 باشد.

 برداری از ، جذب  و بهرههای فناورانه عمال نامحدود هستند. بنابراین الزم است تا تمرکز بیشتری در شناساییفرصت 5 

عبارت دیگر، باالبردن توانایی جذب اهمیت بیشتری از توانایی تولید فناوری های فناورانه صورت پذیرد. بهفرصت 6 

 7 جدید دارد.

 عبارت دیگر، بازیگران این نظام خردپذیر هستند، اما با کند. بهعمل می 1هر بازیگر در چارچوب خردپذیری محدود 8 

 9 رو هستند.بهها و اطالعات روجنس توانایی هایی ازمحدودیت

های شایستگی از جاناب طارف تقاضاا    گیرد. بلوکقرار می 2های شایستگیدر کنار رویکرد نظام نوآوری فناورانه، مفهوم بلوک 10 

-ز ایاده برداری اهای الزم برای ساخت، انتخاب، تشخیص دادن، انتشار و بهره)محصول یا بازار( و به عنوان مجموع زیرساخت 11 

توان در بلاوک شایساتگی بارای    ای از تحلیل با این رویکرد را میگردد. نمونهها تعریف میهایی از بنگاههای جدید در خوشه 12 

هاای ناوآوری فنااوری مختلاف محصاوالت و      ی نظاام دهندهنظام سالمت کشور سوئد جستجو نمود که در آن اجزای تشکیل 13 

 14 تصویر کشیده شده است.کنند، بهیهای الزم بخش سالمت را تامین مفناوری

ای با تمرکز بر ویژگی پویایی این رویکرد (، مطالعات گسترده1991با معرفی نظام نوآوری فناورانه توسط کارلسون و استنکویتز ) 15 

ایان   منظور شناخت کاافی از مطرح گردید. به 5های علی تجمعیو حلقه 4، تکانه3انجام رسیده و مفاهیمی مانند حجم بحرانیبه 16 

                                                 

1.Bounded rationality 

2.Competemnce block

3.Critical mass

4.Momentum 

5.Cumulative causation 
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های علای تجمعای تبیاین     های نوآوری فناورانه، شناخت کارکردی و حلقه مفاهیم، در ادامه الزم است تا دو حوزه اساسی نظام 1 

 2 گردد.

 3 شناخت کارکردی نظام نوآوری -1-1-4-2

ها باا تحلیال   جایی که تنکار برد. از آنعنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات فناورانه بهتوان بههای نوآوری فناورانه را مینظام 4 

ی آورندهبایست فراهمتوان تمام جوانب تغییرات فناورانه را درنظر گرفت، این رویکرد میاجتماعی نمی-های فنیساختاری نظام 5 

کردن فرایندهای نوآوری و یا بهتعبیری دیگر، توسعه، انتشار اجتماعی باشد. دنبال-های فنیچارچوبی برای تحلیل کارکردینظام 6 

ی میازان تحقاق   کناد. بارای مطالعاه   های نوآوری قلمداد مای عنوان کارکرد اصلی نظامها در عمل را بهنوآوریکارگیری و به 7 

اخیرا جاکوبسون . اندفرایندهای اصلی سیستم، محققان کارکردهای مختلفی را در سطح اول سیستم )زیرکارکرد( شناسایی کرده 8 

ای از مقاالتی که اند. با مرور بخش عمدهنظام نوآوری فناورانه ارائه داده ای از کارکردهایبندی پاالیش شدهو برگك  نیز دسته 9 

هماراه  گیرند. مجموعه کارکردهای ذکر شده باه اند، هفت کارکرد اصلی مورد شناسایی قرار میبندی کارکردها پرداختهبه دسته 10 

 11 ارائه شده است. (8-1 )جدول هایی برای سنجش سطح برآورده شدن این کارکردها در  شاخص
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 1 ها هایآن کارکردهایپیشنهادیوشاخص(:8-1 )جدول 

 کارکرد توصیف شاخص

های فعالیت

 کارآفرینی

ی یاك  ی داناش فنای موجاود در زمیناه    شامل ترجماه 
و انجاام   های کاری جدیدفناوری خاص به زبان موقعیت

هاایی باا هادف    های عملیاتی  و یا انجاام فعالیات  پروژه
اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است 

. 

-های انجام شاده باا هادف تجااری     تعداد و کیفیت پروژه

هاای خطرپاذیر انجاام شاده،     گذاریسازی، حجم سرمایه
هاای  های فناوری برگزار شده، تعداد پروژهتعداد نمایشگاه

 مایشی انجام شدهن

طور عمده های یادگیری است که بهی فعالیتدربرگیرنده خلق دانش
هاا  میزان کمتر، بر بازار، شبکهبر دانش فنی فناوری و به

های آن تمرکز دارد. این فرایند یادگیری، کنندهو مصرف
توانااد واقااع شااود. یااادگیری بااه اقسااام گوناااگونی ماای

انجام کاار از اناواع مهام    ای و یادگیری درحین کتابخانه
 ها هستند.این دسته از فعالیت

منتشر شده، تعداد حق اختراعات ثبات   ISIتعداد مقاالت 
المللی در زمینه فناوری، تعداد مطالعات شده به صورت بین

هاای  علمی و فنی صورت گرفته از فناوری، تعداد گازارش 
 ی باازار، تعاداد مطالعاات   تولید شده در رابطاه باا مطالعاه   

 سنجی انجام شدهامکان

انتشاااااار 

 دانش

و  1سازیهایی است با هدف پراکندهی فعالیتدربرگیرنده
شاوند.  دانش و اطالعاات انجاام مای    2گذاریاشتراکبه

بنابراین، مهمترین نقش کاارکرد انتشاار داناش، ایجااد     
تر، یادگیری تعاملی است. وجود روابط و در حالت پیچیده

-نیازهای این کارکرد باه از پیشهایی از بازیگران شبکه

 رود.شمار می

های برگازار شاده در رابطاه باا     ها و کارگاهتعداد کنفرانس
هاای متشاکل از باازیگران    فناوری، تعداد و انادازه شابکه  

جااایی نیروهااای موجااود در نظااام فناورانااه، میاازان جابااه
 کرده دانشگاهی با محوریت فناوریتحصیل

دهای  جهت

 به سیستم

شادن  هایی دارد که منجر باه مشاخص  فعالیت اشاره به
هاای باازیگران موجاود در    دهی به فعالیتنیازها و جهت

گردد. همچنین، رفع مشاکالت موجاود   نظام فناوری می
تواناد در قالاب ایان    در کارکردهای دیگر نظام نیاز مای  

 کارکرد انجام شود.

تعداد و اثربخشی قوانین مربوط به فناوری، اساتانداردهای  
ی ی آیندهگیری انتظاراتی دربارهن شده، میزان شکلتدوی

 فناوری

گیری شکل

 بازار

هاای ماالی از کااربرد    هایی )مانند حمایات شامل فعالیت
ی امتیاازاتی منجار باه    فناوری نوظهور( است که با ارائه

 گردد.ایجاد تقاضا برای فناوری می

، تعداد و تناوع کااربران   niche markesتعداد و حجم 
شاده  د برای فناوری، تعداد و تناوع نهادهاای تنظایم   موجو

قطعیت موجود در برابر دهی به بازار، میزان عدمبرای شکل
ی ی بلاوغ )دوره گذاران، مرحلاه تولیدکنندگان و یا سرمایه

 عمر( بازار

های مالی، انسانی، مکمل و مواد شامل تخصیص سرمایه تأمین منابع
ت. همچنین، گساترش  مورد نیاز برای توسعه فناوری اس

های عمومی مورد نیاز پیشرفت فناوری، مانناد  زیرساخت
های آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در سیستم

-گذاریهای بالعوض دولتی )یارانه( و سرمایهحجم کمك

های بخش دولتی و خصوصی، میزان دسترسی به نیاروی  
ن دسترسی به مواد اولیه، میازان توساعه   انسانی فنی، میزا

های مورد نیاز فناوری و محصاوالت و خادمات   زیرساخت

                                                 

1. Dissemination  

2. Sharing 
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 کارکرد توصیف شاخص
 مکمل گیرد.ی این کارکرد قرار میزمره

 مشااروعیت

 بخشی

ها با هدف غلبه بر مخالفات  ی تمامی فعالیتدربرگیرنده
های کنونی از طریق تشاویق  بازیگران ذینفع در فناوری

صاحبان قادرت باه ایجااد آرایاش جدیادی از قواعاد و       
 وط به نظام نوآوری فناورانه است.مقررات مرب

گرائی نهادهای موجود و نظام ناوآوری فناوراناه   میزان هم
-گذاری در توسعهدر حال توسعه، میزان مشروعیت سرمایه

هاای  ی فناوری و محصوالت مربوط به آن، میزان رایزنی
هاای درگیار بارای حمایات از فنااوری،      سیاسی بین گروه

 ها سانهمیزان حمایت از فناوری در ر

 1 

کاار  عنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات تکنولوژیاك باه  توان بههای نوآوری تکنولوژیك را میطور که اشاره شد، نظامهمان 2 

عناوان کاارکرد   ها در عمال را باه  کارگیری نوآوریتعبیری دیگر، توسعه، انتشار و بهکردن فرایندهای نوآوری و یا بهبرد. دنبال 3 

ی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم، محققان کارکردهای مختلفای را در  کند. برای مطالعهوری قلمداد میهای نوآاصلی نظام 4 

عناوان زیرکارکردهاای کاارکرد اصالی آن     توان به کارکردهاای سیساتم باه   . بنابراین می1اندسطح اول سیستم شناسایی کرده 5 

کردهای سیستم برایندی شوند. همچنین، کارژی محسوب میی تکنولونگریست. این کارکردها عوامل فرایندی مؤثر بر توسعه 6 

توان کارکردهاای نظاام را شناساایی کارد.     های متجانس میبندی فعّالیتباشند. یعنی با دستهداده در آن میهای رخ از فعّالیت 7 

 8 سیستم است.های های مختلف از فعّالیتبندیعلت وجود دستههای مختلف از کارکردها نیز بهبندیی دستهارائه

هی کارآفرینی، خلاق   با توجه به مطالعه ادبیاتی که در گزارش متدولوژی درباره کارکردها صورت پذیرفت، هفت کارکرد فعالیت 9 

بخشی کارکردهای اصلی یك  دهی به بازار، و مشروعیت دهی به سیستم، تامین منابع موردنیاز، شکل دانش، انتشار دانش، جهت 10 

های موجود در انجام فعالیات در هار کاارکرد پرداخات، الزم     ینکه بتوان به شناسایی موانع و محرکنظام نوآوری است. برای ا 11 

هایی )باا محوریات   ها، در فاز بعدی پرسشهایی برای هر کارکرد استخراج نمود. بر اساس این شاخصاست تا در ابتدا شاخص 12 

های هرکارکرد، استخراج کلیاه  پیرامون مجموعه پرسشگردد و انجام مصاحبه قرار دادن هر شاخص و زیرکارکرد( طراحی می 13 

هماراه   دهد. برای این منظور، در زیر کارکردهاای نظاام ناوآوری باه    های در تمام ابعاد آن کارکرد را نتیجه میموانع و محرک 14 

 15 ها ارائه شده است.کننده آنهای مشخصشاخص

                                                 

فرض در سطح صفر سیستم تعریف صورت پیشاند، کارکرد کلی سیستم بهشود کارکردها در سطح اول سیستم تعریف شدههنگامی که گفته می 1.
 شده است.
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 1 های کارآفرینی الف( فعالیت

ی یك فناوری ی دانش فنی موجود در زمینهگیرند. نقش کارآفرینان، ترجمههر فناوری قرار میی کارآفرینان، در کانون توسعه 2 

هایی با های کارآفرینی شامل پروژههای عملیاتی است. همچنین، فعالیتهای کاری جدید و انجام پروژهخاص به زبان موقعیت 3 

های کارآفرینی، انتفاعی است. درحقیقت، ین، هدف فعالیتهدف اثبات مفید بودن فناوری نوظهور در محیط تجاری است. بنابرا 4 

هاایی از  ی جدایش نظام تکنولوژیکی نوآوری از یك سیستم تحقیق و توسعه اسات. مثاال  های کارآفرینی نقطهکارکرد فعالیت 5 

هاای  نمایشاگاه  های اولیه از فناوری با هدف فروش یا نمایش آن و برگازاری های مربوط به این کارکرد، ساخت نمونهفعالیت 6 

هاای انتفااعی و نیاز از    خصوصی و از طریق شارکت توان در بخشهای کارآفرینی را میتخصصی از آن است. کارکرد فعالیت 7 

هاای  توان از قابلیتطریق بازیگران موجود در بخش دولتی تحقق بخشید. بنابراین، بسته به نیاز فناوری و توانایی بازیگران می 8 

-توان به دو گروه تقسیم کرد. گروه اول، شرکتهای انتفاعی دخیل در تحقق این کارکرد را میرکتهر دو بخش بهره برد. ش 9 

ی دوم، برناد. دساته  اندازی در تسخیر بازار جدید بهاره مای  عنوان چشمهای جدیدی هستند که از فرصت ایجاد شده، بهکننده 10 

 11 اند.های جدید را هدف قرار دادهاوریهای موجودند که در استراتژی خود، استفاده از مزایای فنشرکت

هاای  ی کارآفرینی و نیز میزان ظهاور ساازمان  گذاری مناسب در زمینهی ایجاد شرایط سرمایهبنابراین، این کارکرد دربرگیرنده 12 

 13 گر تحقق این کارکرد در یك فناوری خاص عبارتند از:است. رخدادهای نشان محیطی رقابتیکارآفرین در 

 14 یرفتهدرفناوریپذرتطرپذیر صوگذاری خسرمایه 

 15 نهینزمیدر ا ینوآور داخل یهاورود شرکت 

 16 ینهفناوریددرزمیمحصوالت و خدمات جد یارائه 

 17 ینهفناورینوپا در زم یهاظهور شرکت 

 18 یفناور یسازیبا هدف تجار ییهاانجام پروژه 

 19 

 20 ب( خلق دانش

ور عمده بر دانش فنی فناوری و بهمیزان کمتار، بار باازار،    طهای یادگیری است که بهی فعالیتکارکرد خلق دانش دربرگیرنده 21 

ای و تواند واقع شود. یادگیری کتابخانههای آن تمرکز دارد. این فرایند یادگیری، به اقسام گوناگونی میکنندهها و مصرفشبکه 22 
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نیاازی ضاروری   عنوان پیشباید به ها هستند. کارکرد خلق دانش رایادگیری درحین انجام کار از انواع مهم این دسته از فعالیت 1 

تواند منجر باه پدیاداری   ی فناورانه، افزایش نرخ خروجی در تولید دانش، میبرای توسعه فناوری درنظر گرفت. در بستر توسعه 2 

منبع توانند ی دانش میهای توسعهشود. فعالیتهای فناورانه و کاربردی بیشتری از فناوری در نظام تکنولوژیکی نوآوری گزینه 3 

زا و یاا  هایی بصاورت درون تواند توسط فعالیتی دانش، میتوان گفت که توسعهبیان بهتر میداخلی یا خارجی داشته باشند. به 4 

 5 اند:توان نام برد در زیر آورده شدههایی که در این کارکرد میی فعالیتانتقال فناوری انجام پذیرد. نمونه

 های های ساخت و طراحی توسط سازمانی دانش در زمینهه با هدف توسعهی انجام شدهای تحقیق و توسعهپروژه 6 

 7 های صنعت، دانشگاه و دولت( شامل:مختلف )در بخش

o 8 ایمطالعات کتابخانه 

o 9 های پایلوتطرح 

o ی نمونهتوسعه( های اولیهPrototype) 10 

 11 انتقال فناوری 

 12 مهندسی معکوس 

 13 ی دانشهای مشترک با هدف توسعهگذاریسرمایه 

های تدوین شاده،  های منتشر شده و گزارشهای ثبت شده )حق اختراعات(، مقاالت و کتابتوانند توسط پتنتها میروژهاین پ 14 

ی فناوری و نیز محصوالت تولیاد شاده شناساایی    های تحقیقاتی فعال )خصوصی یا عمومی( در زمینهبررسی عملکرد سازمان 15 

 16 شوند.

 17 ج( انتشار دانش

-گذاری( دانش و اطالعات انجام میاشتراکسازی و بههایی است که با هدف تسهیم )پراکندهفعالیتی این کارکرد دربرگیرنده 18 

هایی تر، شبکهشوند. بنابراین، مهمترین نقش کارکرد انتشار دانش، ایجاد یادگیری تعاملی است. وجود روابط و در حالت پیچیده 19 

سازی تبادل اطالعات در بین بازیگران د. مهمترین نقش یك شبکه، آسانروشمار مینیازهای این کارکرد بهاز بازیگران از پیش 20 

ی های مربوط به انتشار دانش، توسط دامنهاست. کارکرد انتشار دانش، شامل این تعامالت موجود میان بازیگران است. فعالیت 21 

گران( رابطه برقارار  ان فناوری )صنعتدهندگگذاران با توسعهشود. در وضعیت مطلوب، سیاستای از بازیگران انجام میگسترده 22 
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باشند. از طریق این تعامالت، فهام مشاترکی از   دهندگان فناوری نیز با پژوهشگران حوزه فناوری، مرتبط میکنند و توسعهمی 1 

گردد. این فهم مشترک منجر به افزایش سازگاری ساختار موجود باا  موضوع توسعه فناوری در بین بازیگران مختلف ایجاد می 2 

 3 هایی از رخدادهای مربوط به این کارکرد دانست:توان نمونه شود.  موارد زیر را میبالعکس میفناوری نوظهور و 

 4 های جمعی برای انتشار مطالب پیرامون فناوری شامل اطالعات فنی و غیرفنی )مانند بازار(استفاده از رسانه 

 آوری دانیم( مانند فراهم های موجود )بدانیم که چه مینستهارسانی در رابطه با دآوری بسترهای الزم برای اطالعفراهم 5 

 6 های اطالعاتی یکپارچهپایگاه

 7 های دانشی موجودمیزان فعالیت شبکه 

 8 های آموزشیها، کارگاهبرگزاری کنفرانس 

 9 های بین بازیگران با هدف تبادل دانشنامهها و توافقپیمان 

 10 

 11 دهی به سیستم د( جهت

های مختلف فناورانه موجود دست به انتخاب زد. بادون انجاام   بایست از میان گزینهبع در دسترس، میعلت محدود بودن منابه 12 

-ها پراکنده شده و باه ی وسیعی از گزینه، نیاز و انتظارات بازیگران از روند توسعه ناشناخته باقی مانده و منابع در دامنهاین کار 13 

 14 گردد.    ی فناورانه تعریف میدهی به جستجو در روند توسعهکارکرد جهترود. برای جلوگیری از هدررفتن منابع، هدر می

های بازیگران دهی به فعالیتشدن نیازها و جهتهایی دارد که منجر به مشخصدهی به جستجو، اشاره به فعالیتکارکرد جهت 15 

هاای توساعه،   هدر رفته و تماام گزیناه  د بهگردد. بنابراین، بدون وجود این کارکرد، تمام منابع موجوموجود در نظام فناوری می 16 

تواند در قالب این کارکرد انجاام شاود.   ماند. همچنین، رفع مشکالت موجود در کارکردهای دیگر نظام نیز میناموفق باقی می 17 

 18 تواند توسط بازیگران مختلفی از جمله صنعت، دولت و بازار تحقق پیدا کند.این کارکرد می

 19 شرح زیر است:موثر بر تحقق این کارکرد، بههایی از رخدادهای نمونه

 20 های انجام شده در زمینه فناوریگذاریهدف 

 21 های مناسبدهیی مطالعات و جهتاستانداردهای تدوین شده در زمینه 

 22 ها(گر، سیاستگر، تنظیمی فناوری )تسهیلشده در زمینهقوانین وضع 
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 1 گیری برخی انتظارات و یا هنجارهاشکل یهای جمعی از سوی تعدادی از بازیگران درنتیجهحرکت 

 2 های مثبت و یا منفی ایجاد شده در رابطه با سیستم یا بخشی از آننگاه 

 3 دهی به بازار ه( شکل

های موجود را داشته باشند. بنابراین، نیاز به ایجاد محیطی با های نوظهور، توانایی رقابت با فناورینیابد انتظار داشت که فناوری 4 

هاای  هایی )مانند حمایات گیری بازار، شامل فعالیتشود. کارکرد شکلپذیری فناوری نوظهور احساس میرقابت هدف افزایش 5 

های مختلفای  گردد. با فعالیتی امتیازاتی منجر به ایجا تقاضا برای فناوری میمالی از کاربرد فناوری نوظهور( است که با ارائه 6 

 7 توان به تحقق این کارکرد کمك کرد:می

 8 های مالیاتی بر فناوری و صنایع رقیباد مزیت رقابتی بوسیله سیاستایج 

 9 های مصرف فناوری کاهش هزینه 

 10 کننده بازار در مورد فناوری ها و قواعد تنظیمنامهوضع آیین 

 11 های مالیاتی بر فناوریمعافیت 

 12 اعطای تسهیالت درصورت استفاده از فناوری 

 13 تعیین حداقلی از سهم استفاده از فناوری 

 14 شده از فناوریشده برای بازاریابی محصوالت تولیداقدامات انجام 

 15 و( بسیج منابع

های مالی، های نوآوری است. کارکرد تأمین منابع، به تخصیص سرمایههای توسعه نظامتدسترسی به منابع مورد نیاز، از ضرور 16 

ها و گذاریای مربوط به این کارکرد شامل انواع سرمایههپردازد. فعالیتانسانی، مکمل و مواد مورد نیاز برای توسعه فناوری می 17 

های عمومی مورد نیااز پیشارفت فنااوری،    های تعلق گرفته به عوامل مختلف توسعه است. همچنین، گسترش زیرساختیارانه 18 

 19 گیرد.ی این کارکرد قرار میهای آموزشی و تسهیالت تحقیق و توسعه نیز در زمرهمانند سیستم

تواند توسط دولت، صنعت و یا هر بازیگر موثر دیگری در توسعه فناوری، برآورده گردد. با افزایش ساطح بلاوغ   این کارکرد می 20 

های مربوط به ای از فعالیترود سهم بخش خصوصی در تأمین منابع مورد نیاز نیز بیشتر گردد. نمونهفناوری نوظهور، انتظار می 21 

 22 این کارکرد شود، در ادامه آورده شده است:
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 1 های بالعوض دولتی )سوبسید( برای گسترش و نشر فناوری یا انجام فعالیت کارآفرینیمكک 

 2 های بخش دولتی و خصوصی در گسترش فناوری گذاریسرمایه 

 3 های مورد نیاز فناوریتوسعه زیرساخت 

 4 های انجام گرفته برای تأمین مواد و قطعات موردنیازتالش 

 5 های انسانی )علمی و مهارتی(های انجام گرفته برای آموزش نیروتالش 

 6 ز( مشروعیت بخشی

بایسات باازیگران   شود. بنابراین، میهای کنونی همراه میظهور یك فناوری جدید اغلب با مخالفت بازیگران ذینفع در فناوری 7 

اعد و مقررات فناوری نوظهور، بر این لختی غلبه نمایند. این امر، از طریق تشویق صاحبان قدرت به ایجاد آرایش جدیدی از قو 8 

هاای سیاسای و   پذیرد. کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان، شامل البای مربوط به نظام تکنولوژیکی نوآوری صورت می 9 

دهی فراینادهای  میزان زیادی با کارکرد جهتپذیرد. این کارکرد، بههایی است که بین گروه ذینفعان فناوری صورت میرایزنی 10 

ها این است که در کارکرد حمایت از سوی نهادهای پشتیبان، قواعد موجود در گترین تفاوت بین آنتحقیقاتی شباهت دارد. بزر 11 

بخشیدن پردازد. سپس، رسمیت های پشتیبان میسازی نهادمتقاعدکنند. این کارکرد تنها به نظام تکنولوژیکی نوآوری تغییر نمی 12 

پذیرد. فعالیت وضع قوانینی در حمایت از فناوری نیز ان صورت میبه فناوری از طریق وضع قواعد جدید، توسط نهادهای پشتیب 13 

 14 دهی فرایندهای تحقیقاتی و تأمین منابع( است.مربوط به کارکردهای دیگر )مانند جهت

هاای غیار دولتای    با وجود برآورده شدن این کارکرد توسط بخش خصوصی و عمومی، بازیگران بخش خصوصی مانند سازمان 15 

(NGO و یا صنایع )های این کارکرد، گروهای از  کنند. توجه شود که در تمام فعالیتتری را ایفا میحامی فناوری نقش پررنگ 16 

ای از رخادادهای  کنناد. نموناه  بازیگران، گروهی دیگر از بازیگران با قدرت اجرایی را به استفاده از فناوری نوظهور ترغیب می 17 

 18 موثر در تحقق این کارکرد، موارد زیر است: 

 19 های درگیر برای حمایت از فناوریهای سیاسی بین گروهیرایزن 

 شامل اعمال نفوذ گروهای پشتیبان فناوری در بخش( های مختلف دولت و صنعتNGO)20 ها 

 21 هایی با هدف افزایش قدرت سیاسی بازیگرانگیری شبکهشکل 

 22 گیرانشده از فناوری از سوی تصمیمهای انجامحمایت 
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توان دید کاملی از تمام ابعاد یك کارکرد گانه، می ده ارائه شده از هر یك از کارکردهای هفتها و تعاریف چکی براساس شاخص 1 

زور خالصاه، کلیاه   گردناد. باه  بدست آورد. بر اساس این دید کامل، سواالت مطرح شده در فااز دو از جامعیات برخاوردار مای     2 

 3 نمایش گذاشت:توان در قالب زیر بهزیرکارکردها را می

 4 (: خالصه زیر کارکردها9-1 جدول )

 های کمّی شاخص های کیفی شاخص زیرعامل عامل

های  فعالیت

 کارآفرینانه

های  ایجاد فرصت
 جدید

های انجام شده با هدف  تعداد پروژه 
 سازیتجاری

ی های ثبت شده در زمینهتعداد شرکت
 فناوری

ی موجود به عرصه هایورود شرکت
 فناوری

های خطرپذیر انجام گذاریحجم سرمایه
 شده

نمایش 
 های جدید فرصت

 برگزاری نمایشگاه تکنولوژی 

 های نمایشیانجام پروژه

منتشر شده در زمینه  ISIتعداد مقاالت   فنی ی دانش توسعه
 تکنولوژی

تعداد حق اختراعات ثبت شده به صورت 
 لی در زمینه تکنولوژیالملبین

( فعال R&Dهای تحقیقاتی )تعداد سازمان
 در زمینه تکنولوژی

( R&Dهای تحقیقاتی )ی سازماناندازه
 فعال در زمینه تکنولوژی

تعداد مطالعات علمی و فنی صورت گرفته 
 از تکنولوژی

های آزمایشی و تعداد توسعه و ایجاد نمونه

 (Prototype)اولیه از تکنولوژی 

های تولید شده در رابطه با تعداد گزارش  غیرفنی
 ی بازارمطالعه

 سنجی انجام شدهتعداد مطالعات امکان

های تحقیق و توسعه و تعداد فعّالیت  فنی انتشار دانش
نوآورانه مشترک صورت پذیرفته میان 

 واحدهای مختلف )با هدف تسهیم دانش(

های برگزار شده کارگاهها و تعداد کنفرانس
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 های کمّی شاخص های کیفی شاخص زیرعامل عامل
 در رابطه با فناوری

های متشکل از بازیگران تعداد شبکه
 موجود در نظام تکنولوژیك

های متشکل از بازیگران ی شبکهاندازه
 موجود در نظام تکنولوژیك

کرده جایی نیروهای تحصیلمیزان جابه
 دانشگاهی با محوریت تکنولوژی

 

ای منتشر شده در رابطه با هتعداد گزارش  غیرفنی
 ی بازارمطالعه

 سنجی منتشر شدهتعداد مطالعات امکان

دهی به  جهت

 سیستم

رسمی )وضع 
 نهادها(

 گذاری در رابطه با تکنولوژیقانون 

 استانداردهای تدوین شده

غیررسمی 
گیری  )شکل

 انتظارات(

ی اندازهای جدید برای توسعهوضع چشم
وارد دیگر که بر تکنولوژی و یا م

 تکنولوژی اثرگذارند

 

ی هایی برای توسعهگیری محرکشکل
تکنولوژی یا نوع خاصی از آن )مانند ارزان 

 شدن قیمت منابع مصرفی تکنولوژی(

 

  سازی تقاضای کاربران اصلیشفاف

  رشد تکنولوژی در کشورهای دیگر

ایجاد تغییر در عوامل کالن اثرگذار بر 
 )مانند تغییرات آب و هوایی(سیستم 

 

ی ی آیندهگیری انتظاراتی دربارهشکل
 تکنولوژی

 

  سازی پتانسیل بازارشفاف  گیری بازار شکل

قطعیت موجود در برابر میزان عدم
 گذارانتولیدکنندگان و یا سرمایه

 

  ی عمر( بازاری بلوغ )دورهشناسایی مرحله

وجود برای تعداد و تنوع کاربران م 
 تکنولوژی

شده برای تعداد و تنوع نهادهای تنظیم 
 دهی به بازارشکل

 های بالعوض دولتی )یارانه(کمك  مالی بسیج منابع

های بخش دولتی و گذاریسرمایه
 خصوصی در گسترش فناوری
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 های کمّی شاخص های کیفی شاخص زیرعامل عامل

در دسترس بودن نیروی انسانی فنی در  انسانی
 رابطه با تکنولوژی موردنظر

 

-ی مورد نیاز برای توسعهتأمین مواد اولیه مواد

 ی تکنولوژی از خارج از کشور
 

های مورد نیاز تکنولوژی توسعه زیرساخت دارایی های مکمل
 و محصوالت و خدمات مکمل

 

گرائی نهادهای موجود و نظام میزان هم  بخشی مشروعیت
 نوآوری تکنولوژیك در حال توسعه

 

ری در گذامیزان مشروعیت سرمایه
ی تکنولوژی و محصوالت مربوط توسعه
 به آن

 

های درگیر های سیاسی بین گروهرایزنی
 برای حمایت از تکنولوژی

 

اعمال نفوذ گروهای پشتیبان تکنولوژی در 
 های مختلف دولت و صنعتبخش

 

میزان حمایت از تکنولوژی موردنظر در 
 هارسانه

 

 1 مشکالت سیستمی شناسایی شده هایی سیستمی برای ی سیاست ارائه -1-2

توانند با اهداف ابزارهای سیستمی همراستا شاوند و بوسایله    مشکالت سیستمی که به طور دقیق شناسایی شدند به راحتی می 2 

سیستمی مشکالت سااختاری و ساپس   یك توصیه سیاسی با هدف پشتیبانی توسعه کل نظام، دنبال شوند. در ادامه ابتدا ابزار  3 

 4 شوند.محیطی تبیین می تناسب با مشکالتابزار سیستمی م

 5 اهداف ابزارهای سیستمی و ابزارهای سیستمی متناسب با مشکالت سیستمی ی ارائه -1-2-1

 6 مشکالت سیستمی شناسایی شده و اهداف مرتبط ابزارهای سیستمی در جدول زیر به طور خالصه آمده است.

 7 اهداف ابزارهای سیستمی متناسب با مشکالت سیستمی ارائه شده (:10-1 )جدول 

 هدف ابزار سیستمی نوع مشکل سیستمی مشکل سیستمی

 مشکالت بازیگران
 ها، شرکت ها، دولت و ...(NGOدهی مشارکت بازیگران متنوع )تحریك و سازمان وجود؟

 ن مثال از طریق یادگیری و آزمایش(های بازیگران )به عنواایجاد فضا برای توسعه توانایی توانایی؟

 مشکالت تعامالت
 تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع( وجود؟

 های ضعیف ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت گره شدت؟
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 هدف ابزار سیستمی نوع مشکل سیستمی مشکل سیستمی

 مشکالت نهادی
 ین وجود نهادها )سخت و نرم(تضم وجود؟

 جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند . توانایی؟

 مشکالت زیرساختی
 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود؟

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت؟

 1 

اند کاه یاك    سیستمی، یك مجموعه از ابزارهای سیاستی قبالً در ادبیات معرفی شده به منظور برآورده نمودن اهداف ابزارهای 2 

مرور کلی بر آنها در جدول بعدی آمده است. این ابزارها در ایجاد یك ابزار سیستمی برای یك نظام نوآوری تحت بررسی یك  3 

یط ه است بلکه به تعامالت متقابل ابزارها، شراکنند. انتخاب آنها نه تنها به مشکالت شناسایی شده وابستنقش حمایتی ایفا می 4 

بایسات باه طریقای    های رقیب نیز وابسته است. آنها میاجتماعی محیط اطراف فناوری، اثرات دیگر نظام -اقتصادی و سیاسی 5 

انتخاب شوند که اثربخشی، تقویت متقابل و کنش منظم خود را حفظ نمایند. یك ابازار سیساتمی یاك مجموعاه یکپارچاه و       6 

هاا و شارایطی بارای     نسجم از ابزارهایی است که برای یك نظام نوآوری خاص طراحی شده است. هدف آن ایجااد فرصات  م 7 

گیری نظام است. )البته از طریق تحت تاثیر قراردادن عناصر و ارتباطات داخلی نظام که در غیر این صورت به طور خاود  شکل 8 

 9 به خودی ظهور نخواهد کرد.(

برد یك ابزار سیستمی خوب طراحی شده در توسعه نظام و دستیابی به نرخ های بااالتر ناوآوری آشاکار    انتظار می رود که کار 10 

اناد مشااهده    بایست در تقویت کارکردهایی که قبال ضعیف بوده یا اصال وجاود نداشاته   شود. به شکل تحلیلی، این حقیقت می 11 

 12 گردد. 

 13 ابزارهای سیاستی انفرادی بالقوه برای رسیدن به اهداف ابزارهای سیستمی (:11-1 )جدول 

 هایی از ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده مثال هدف ابزارهای سیستمی

دهی مشارکت بازیگران متنوع تحریك و سازمان
(NGOها، شرکت )... ها، دولت و 

های تعاملی  های عمومی و خصوصی؛ تکنیك ن شرکتهای جدیدی از مشارکت بی ها؛شکل خوشه
های موضوعی؛کارزارهای گذار؛ سرمایه  های علمی؛ نشست های عمومی؛ کارگاه مشارکت ذینفعان؛ بحث

 های ریسکی گذاری خطرپذیر؛ سرمایه
های بازیگران )به عنوان ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 مثال از طریق یادگیری و آزمایش(
های آموزشی؛بسترهای دانشی  نگاشت؛ طوفان مغزی؛ برنامه نگاری؛ره بینی؛ آینده ن؛پسگفتمان بیا

 گذاری؛ پروژه های پایلوت. های سیاست های آموزشی؛ آزمایشگاه فناوری؛ توسعه سناریو؛ کارگاه

تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران 
 ماع()به عنوان مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اج

های تحقیقاتی تعاونی، کنفرانس توسعه اجماع؛ کمك های مالی و برنامه های تعاونی، ابزار  برنامه
؛ روشهای كیتحر یها طرحای )پل زدن( )مراکز برتری ها، مراکز شایستگی(؛ همکاری و  واسطه
 گیری، مراکز ترویج علمی؛ انتقال فنآوری. ، بحث تسهیل در تصمیمگذاریسیاست ارزش

عت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی ممان
 های ضعیف هستند و تقویت گره

دوستانه(؛ مراکز نمایشی برای فناوری؛ مدیریت استراتژیك  R&Dتهیه به موقع )راهبردی، عمومی،
ها؛ ابزارهای سیاسی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی نوآوری(؛وام/ تضمین/  آشیانه
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 هایی از ابزارهای سیستمی برای رسیدن به اهداف تبیین شده مثال هدف ابزارهای سیستمی

های نوآورانه و یابرای کاربرد جدید تکنولوژی؛ جوایز؛ ارزیابی سازنده  ی برای پروژههای مالیات مشوق
 گذاری خطرپذیر، سرمایهریسکی. های فنآوری، بحث، گفتمان، سرمایه فناوری؛ارتقاء برنامه

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم(
های داوطلبانه،  بی، برچسبهای عمومی، ال های آموزش و اطالعات، بحث اقدامات ایجاد آگاهی، کمپین

 های داوطلبانه نامه موافقت
جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی 

 قوی باشند
ها، قوانین  نامه ها )عمومی، خصوصی(، محدودیت تعهدات، هنجارهای )محصول، کاربر(، موافقت نامه آیین

 ها عدم رعایت دستورالعمل حق ثبت اختراع، استاندارد، مالیات، حقوق، اصول، مکانیزم

 های فیزیکی، مالی و دانشیتحریك ایجاد زیرساخت
 & Rگذاری، ضمانت،  ، مالیات، وام، طرح، بودجه )نهادی، سرمایهR & Dهای مالی کالسیك کمك

Dیارانه، آزمایشگاههای تحقیقاتی عمومی ،) 

 ها مناسب استتضمین اینکه کیفیت زیر ساخت

)نقاط قوت، ضعف،  SWOTلعات؛ نقشه راه؛ تعیین معیار هوشمند؛ تجزیه و تحلیلنگاری؛ روند مطا آینده
ای؛ تجزیه و تحلیل مشکل/ نیازها/  فرصت ها و تهدیدات(؛ بخش و مطالعات بخشی و خوشه

گذاری  های ارزش های اطالعاتی )مدیریت برنامه یا نظارت پروژه(؛ شیوه سهامداران/ راه حل؛ سیستم
های کاربردی سفارشی ساخته شده از  ای؛ برنامه ها؛ خدمات مشاوره ربر؛ پایگاه دادهوابزار نظر سنجی کا

های  های مدیریت دانش؛ ارزیابی فناوری؛ مکانیسم گیری؛ تکنیك های پشتیبانی تصمیم گروه سیستم
(؛ ها و ابزار ارزیابی، تجزیه و تحلیل سیستم انتقال دانش؛ ابزارهای اطالعاتی سیاست )نظارت بر سیاست

 رده؛ نمودار روند

 1 

باید توجه داشت در این متدولوژی تا کنون مشکالت سیستمی شناسایی شده است و اهداف ابزارهاای سیساتمی نیاز در ایان      2 

هاا نشاان   دو ابزارهای سیاستی به طور خیلی کلی و بدون تفکیك کارکربه تفکیك مشکالت سیستمی  جداول باال  مرحله در  3 

کالت سیستمی به تفکیك کارکردهاا شناساایی شاده اسات، ابزارهاای سیساتمی و پیشانهادهای        دهد. به دلیل اینکه مش می 4 

شود. با این وجاود بایاد توجاه داشات      ای که مرتبط با مشکالت سیستمی هر کارکرد است نیز در جدول زیر تبیین می سیاستی 5 

ترکیبی از ابزارهای سیاستی  نیز اساتفاده   تر و یا ی فناوری مورد مطالعه ممکن است پیشنهادهای سیاستی جزیی بسته به حوزه 6 

شود. در پایان وقتی در مورد یك فناوری خاص ابزارهای سیاستی به طور مشخص بیان شد میتوان آنرا در جدول جمع بنادی   7 

 8 مرحله قبل اضافه کرد.  

 9 

ارهای سیستمی برای مشکالت سیستمی شناسایی شده به تفکیک هر ارائه پیشنهادهای سیاستی و ابز (:12-1 )جدول  10 

 11 کارکرد

 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 کارآفرینی

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 های عمومی و خصوصی ایجاد  بین شرکت های جدیدی از مشارکت شکل
 شود

 های تعاملی مشارکت ذینفعان به وجود آید تکنیك 
 به سرمایه گذاری خطرپذیر بها داده شود 

 بندی فناوری برای تحریك ورود کارآفرینان استفاده از خوشه 

 های موضوعی  های علمی و نشست های عمومی و کارگاه برگزاری بحث
 نبه منظور تحریك کارآفرینا

 ی ایجاد یك شبکه از بازیگران قوی  ایجاد کارزارهای گذار به وسیله
اندازها،  کردن مشکالت، توسعه چشم داخلی و خارجی برای مشخص

های رسیدن به آنها، تنظیم اهداف و سیر زمانی برای اتفاق افتادن  راه
 شود گذار که منجر به ورود کارآفرینان می

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از تواناییایجاد فضا برای توسعه 

 طریق یادگیری و آزمایش(

ی بازیگران کارآفرینی  توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 فراهم کرد:

 طوفان مغزی 
 های آموزشی برنامه 
 بسترهای دانشی فناوری 
 های آموزشی کارگاه 
 های پایلوت پروژه 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
ریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران )به عنوان تح

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 های تحقیقاتی تعاونی ایجاد برنامه 
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 رکهای تح به وجود آوردن همکاری و طرح 
 بررسی بهترین روش انتقال فنآوری برای ایجاد تعامل بین کارآفرینان 

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد افرینان را افزایش می کار
 شود های ضعیف می که باعث تقویت گره ایجاد مراکز نمایشی 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی

 های ضعیف شود. هتواند باعث تقویت گر نوآوری( می
 های نوآورانه و یابرای کاربرد  های مالیاتی برای پروژه وام/ تضمین/ مشوق

 شود های ضعیف می جدید تکنولوژی باعث تقویت گره
 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش  با ارتقاء برنامه

 یابد. می
 شود. های بین کارآفرینان می بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گره 
 گذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین کارآفرینان  ایجاد سرمایه

 شود. می
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

مشکالت 
 قوانین

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( وجود

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
  ایجاد آگاهیاقدامات 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند . کیفیت

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می
 مورد نظر کاست: کننده با توسعه فناوری نهادهای مخالفت

 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 اصول 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
ی  توان از همه حریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی میبرای ت

 ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت
ی  توان از همه برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به کارآفرینی می

 یا ترکیبی استفاده کرد. ابزارهای جدول قبل به صورت تکی

ش
 توسعه دان

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 های عمومی و  های جدیدی از مشارکت بین شرکت به وجود آوردن شکل
 های دانشگاهی خصوصی و پروژه

  فراهم آوردن بستری برای گرویدن دانشجویان و اساتید به گروهذینفعان
 ی مربوطه در حوزه

 های  های علمی و نشست ها برای برگزاری کارگاه تشویق دانشگاه
 موضوعی

 ها برای تبیین کارزارهای گذار ها و پژوهشگاه تشویق دانشگاه 

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 طریق یادگیری و آزمایش(

ی بازیگران توسعه  ان فضا را برای توسعهتو با استفاده از ابزارهای زیر می
 دانش فراهم کرد:

 گفتمان بیان 
 طوفان مغزی 
 های آموزشی برنامه 
 بسترهای دانشی فناوری 
 های آموزشی کارگاه 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان 

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(
 های تحقیقاتی تعاونی جاد برنامهای 
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 های تعاونی به وجود آوردن برنامه 
 ها، مراکز شایستگی(  ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه

 ها و تعامل بین صنعت و دانشگاه برای ایجاد تعامل بین دانشگاه
  ی فناوری مورد  آن در حوزهبررسی بهترین روش انتقال فنآوری و اجرای

 مطالعه برای ایجاد تعامل بین بازیگران توسعه دانش

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد بازیگران توسعه دانش را افزایش می

 شود های ضعیف می اد مراکز نمایشی که باعث تقویت گرهایج 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی

 دانش شود. های ضعیف برای توسعه د باعث تقویت گرهتوان نوآوری( می
 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش  با ارتقاء برنامه

 یابد. می
 های بین بازیگران توسعه دانش  بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گره

 شود. می

مشکالت 
 نقوانی

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( وجود

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
 اقدامات ایجاد آگاهی 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 باشند . جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی کیفیت

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می
 کننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست: نهادهای مخالفت

 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 ولاص 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
ی  توان از همه برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به توسعه دانش می
 ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

ی  توان از همه برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به توسعه دانش می ها مناسب است.ساخت تضمین اینکه کیفیت زیر کیفیت
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

 تأمین و تسهیل منابع

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 های عمومی و  رکت بین شرکتهای جدیدی از مشا به وجود آوردن شکل
 های تامین منابع مالی ها و سازمان خصوصی با بانك

 های تامین منابع  های تعاملی مشارکت ذینفعان و سازمان ایجاد تکنیك
 مالی

 های علمی برای تربیت نیروی  های عمومی و کارگاه برگذاری بحث
 انسانی

 انسانیهای موضوعی برای نحوه تامین منابع مالی و  برپایی نشست 

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 طریق یادگیری و آزمایش(

ی بازیگران تامین و  توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 تسهیل منابع فراهم کرد:

 گفتمان بیان 
 بینی پس 
 نگاری آینده 
 نگاشت ره 
 طوفان مغزی 
 گذاری های سیاست هآزمایشگا 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان 

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 کنفرانس توسعه اجماع 
 های تعاونی به منظور تحریك متولیان تامین و  های مالی و برنامه کمك

 تسهیل منابع
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 های تحرک همکاری و طرح 

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد بازیگران تامین و تسهیل منابع را افزایش می

 شود های ضعیف می ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گره 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی

 های ضعیف شود. واند باعث تقویت گرهت نوآوری( می
 های نوآورانه و یابرای کاربرد  های مالیاتی برای پروژه وام/ تضمین/ مشوق

 شود های ضعیف می جدید تکنولوژی باعث تقویت گره
 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 زه افزایش های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حو با ارتقاء برنامه

 یابد. می
 کنندگان منابع  های بین تامین بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گره

 شود. می

مشکالت 
 قوانین

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( وجود
 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می

 اقدامات ایجاد آگاهی 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند کیفیت

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می
 کننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست: نهادهای مخالفت

 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 اصول 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
توان از  ل منابع میبرای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به تامین و تسهی

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت
توان از  برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به تامین و تسهیل منابع می

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

ش
 انتشار دان

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 های عمومی و خصوصی های جدیدی از مشارکت بین شرکت ایجاد شکل 
 های تعاملی مشارکت ذینفعان برای انتشار دانش تکنیك 
 های موضوعی های علمی و نشست های عمومی و کارگاه برپایی بحث 
 انتشار دانش برای تشویق متولیان 

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 طریق یادگیری و آزمایش(

ی بازیگران انتشار  توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 دانش فراهم کرد:

 های آموزشی برنامه 
 بسترهای دانشی فناوری 
 های آموزشی کارگاه 

الت مشک
 تعامالت

 وجود
تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان 

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 های تحقیقاتی تعاونی به وجود آوردن برنامه 
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 مراکز ترویج علمی ایجاد 
 فراهم آوردن بستری مناسب برای ثبت اطاالعات مربوطه 

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد بازیگران انتشار دانش را افزایش می

 شود های ضعیف می اکز نمایشی که باعث تقویت گرهایجاد مر 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
 های ضعیف برای انتشار دانش شود. ث تقویت گرهتواند باع نوآوری( می

 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش  با ارتقاء برنامه

 یابد. می
 های بین بازیگران انتشار دانش  گفتمان نیز باعث تقویت گرهو بحث

 شود. می

مشکالت 
 قوانین

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( ودوج

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
 اقدامات ایجاد آگاهی 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 ندجلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باش کیفیت

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می
 کننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست: نهادهای مخالفت

 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 اصول 
 ها نیزم عدم رعایت دستورالعملمکا 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
ی  توان از همه برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به انتشار دانش می
 ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت
ی  توان از همه برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به انتشار دانش می

 ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد.

ت
جه

 
دهی به سیستم

 

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 ی و خصوصیهای عموم های جدیدی از مشارکت بین شرکت شکل 
 های تعاملی مشارکت ذینفعان تکنیك 
 های موضوعی به  های علمی و نشست های عمومی و کارگاه برپایی بحث

دهی به سیستم و اجماع بین بازیگران این  منظور تشویق متولیان جهت
 حوزه

 دهی به سیستم های جهت تبیین کارزارهای گذار به منظور اجماع سازمان 

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ای توسعه تواناییایجاد فضا بر

 طریق یادگیری و آزمایش(

دهی  ی بازیگران جهت توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 به سیستم فراهم کرد:

 گفتمان بیان 
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 بینی پس 
 نگاری آینده 
 نگاشت ره 
 طوفان مغزی 
 برنامه های آموزشی 
 بسترهای دانشی فناوری 
 سعه سناریوتو 
 گذاری آزمایشگاه های سیاست 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان 

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 های تحرک م آوردن همکاری و طرحفراه 
 گذاریسیاست برسی روشهای ارزش 
 گیری ایجاد بستری مناسب برای تسهیل در تصمیم 

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد دهی به سیستم را افزایش می بازیگران جهت

 شود های ضعیف می ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گره 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
 ی نوآوری و شکوفایی استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برا

 های ضعیف شود. تواند باعث تقویت گره نوآوری( می
 های نوآورانه و یابرای کاربرد  های مالیاتی برای پروژه وام/ تضمین/ مشوق

 شود های ضعیف می جدید تکنولوژی باعث تقویت گره
 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 وری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش های فنآ با ارتقاء برنامه

 یابد. می
 دهی به  های بین بازیگران جهت بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گره

 شود. سیستم می
 گذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران  ایجاد سرمایه

 شود. دهی به سیستم می جهت

مشکالت 
 قوانین

 م(تضمین وجود نهادها )سخت و نر وجود

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
 اقدامات ایجاد آگاهی 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند . کیفیت
توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  یبا استفاده از ابزار زیر م

 کننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست: نهادهای مخالفت
 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 اصول 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
توان از  دهی به سیستم می برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به جهت

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت
توان از  دهی به سیستم می ین کیفیت زیر ساختهای مربوط به جهتبرای تضم

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

ت بخشی
 مشروعی

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود

 های عمومی و خصوصی  های جدیدی از مشارکت بین شرکت ایجاد شکل
 بخشی های مردم نهاد برای مشروعت ور ایجاد سازمانبه منظ

 های موضوعی  های علمی و نشست های عمومی و کارگاه اجرای بحث
 برای تهیج متولیان مشرویت بخشی

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 طریق یادگیری و آزمایش(

ی بازیگران  توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 بخشی فراهم کرد: مشروعیت

 گفتمان بیان 
 بینی پس 
 نگاری آینده 
 نگاشت ره 
 های آموزشی برنامه 
 بسترهای دانشی فناوری 
 توسعه سناریو 
 های آموزشی کارگاه 
 گذاری های سیاست آزمایشگاه 
 های پایلوت پروژه 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
ن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوان تحریك به وقوع انجامید

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 های تحقیقاتی تعاونی تدوین برنامه 
 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 ایجاد مراکز ترویج علمی 

 شدت
یی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت ممانعت کردن از گره ها

 های ضعیف گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد بازیگران مشروعیت بخشی را افزایش می

 شود های ضعیف می ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گره 
 های قوی رژیم  با گرهتوان  ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی
 های ضعیف شود. تواند باعث تقویت گره نوآوری( می

 های نوآورانه و یابرای کاربرد های مالیاتی برای پروژه وام/ تضمین/ مشوق 
 شود های ضعیف می جدید تکنولوژی باعث تقویت گره

 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش  با ارتقاء برنامه

 یابد می
 های بین بازیگران مشروعیت بخشی  بحث و گفتمان نیز باعث تقویت گره

 شود می

مشکالت 
 قوانین

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( وجود

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
 اقدامات ایجاد آگاهی 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

 باشند .جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی  کیفیت

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می
 کننده با توسعه فناوری مورد نظر کاست: نهادهای مخالفت

 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 ها نامه موافقت 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 لاصو 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
توان از  بخشی می برای تحریك ایجاد زیر ساختهای مربوط به مشروعیت

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

 ها مناسب است.ر ساختتضمین اینکه کیفیت زی کیفیت
توان از  بخشی می برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به مشروعیت

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

شکل
 

دهی بازار
 

مشکالت 
 بازیگران

 دهی مشارکت بازیگران متنوعتحریك و سازمان وجود
 های موضوعی به منظور  تهای علمی و نشس های عمومی و کارگاه بحث

 ایجاد تقاضا
 گیری بازار اولیه ایجاد کارزارهای گذار برای ایجاد تقاضا به منظور شکل 

 توانایی
های بازیگران )به عنوان مثال از ایجاد فضا برای توسعه توانایی

 طریق یادگیری و آزمایش(

دهی  ران شکلی بازیگ توان فضا را برای توسعه با استفاده از ابزارهای زیر می
 به بازار فراهم کرد:

 گفتمان بیان 
 بینی پس 
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 نگاری آینده 
 نگاشت ره 
 طوفان مغزی 
 های آموزشی برنامه 
 توسعه سناریو 
 های آموزشی کارگاه 
 گذاری های سیاست آزمایشگاه 
 های پایلوت پروژه 

مشکالت 
 تعامالت

 وجود
ن تحریك به وقوع انجامیدن تعامالت فی مابین بازیگران ) به عنوا

 مثال مدیریت وجوه مشترک و ایجاد اجماع(

 برگزاری کنفرانس توسعه اجماع 
 ها، مراکز شایستگی( ای )پل زدن( )مراکز برتری استفاده از ابزار واسطه 
 های تحرک فراهم آوردن بستری برای همکاری و طرح 
 ایجاد مراکز ترویج علمی 
 ین بازیگران بررسی وجوه مختلف انتقال فنآوری به منظور ایجاد تعامل ب

 دهی به بازار شکل

 شدت
ممانعت کردن از گره هایی که یا بیشتر از حد قوی هستند و تقویت 

 های ضعیف. گره

 ،راهبردی، عمومی( تهیه به موقع احتیاجاتR&D  تعامالت بین )دوستانه
 دهد دهی به بازار را افزایش می بازیگران شکل

 شود ضعیف می های ایجاد مراکز نمایشی که باعث تقویت گره 
 های قوی رژیم  توان با گره ها می با استفاده از مدیریت استراتژیك آشیانه

 های ضعیف موجود در اشیانه را تقویت کرد مقابله کرد و گره
  استفاده از ابزارهای سیاستی )جوایز و افتخارات برای نوآوری و شکوفایی

 های ضعیف شود. تواند باعث تقویت گره نوآوری( می
 های نوآورانه و یابرای کاربرد  های مالیاتی برای پروژه ضمین/ مشوقوام/ ت

 شود های ضعیف می جدید تکنولوژی باعث تقویت گره
 شود های ضعیف می ارزیابی سازنده فناوری باعث تقویت گره 
 های فنآوری تعامالت بین بازیگران این حوزه افزایش  با ارتقاء برنامه

 یابد می
  دهی به  های بین بازیگران شکل تقویت گرهبحث و گفتمان نیز باعث

 شود بازار می
 گذاری خطرپذیر باعث تقویت تعامالت بین بازیگران  ایجاد سرمایه

 شود دهی به بازار می شکل

مشکالت 
 قوانین

 تضمین وجود نهادها )سخت و نرم( وجود

 توان وجود قوانین نرم و سخت را تضمین کرد: با استفاده از ابزار زیر می
 امات ایجاد آگاهیاقد 
 های آموزش و اطالعات کمپین 
 های عمومی بحث 
 البی 
 های داوطلبانه نامه موافقت 

توان نهادهای ضعیف را تقویت کرد و از قدرت  با استفاده از ابزار زیر می جلوگیری کردن از اینکه نهادها  خیلی ضعیف یا خیلی قوی باشند . کیفیت
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 کارکردها

چهار دسته 

مشکالت سیستمی 

 ساختاری

 پیشنهادهای سیاستی و ابزارهای سیستمی هدف ابزارهای سیستمی

 ناوری مورد نظر کاست:کننده با توسعه ف نهادهای مخالفت
 ها )عمومی، خصوصی( نامه آیین 
 محدودیت تعهدات 
 )هنجارهای )محصول، کاربر 
 قوانین حق ثبت اختراع 
 استاندارد 
 مالیات 
 حقوق 
 ها مکانیزم عدم رعایت دستورالعمل 

مشکالت 
 ها زیر ساخت

 های فیزیکی، مالی و دانشی.تحریك ایجاد زیرساخت وجود
توان از  دهی به بازار می ساختهای مربوط به شکلبرای تحریك ایجاد زیر 

 ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی یا ترکیبی استفاده کرد. همه

 ها مناسب است.تضمین اینکه کیفیت زیر ساخت کیفیت
توان از  دهی به بازار می برای تضمین کیفیت زیر ساختهای مربوط به شکل

 یا ترکیبی استفاده کرد.ی ابزارهای جدول قبل به صورت تکی  همه

 1 

 2 



 

 



 

 

 

 

افزارهای  نرمهای توسعه چالش -2

در قالب کارکردهای  برق شبکه

های رفع  و سیاست نظام نوآوری

نآ
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 مقدمه

های مرباوط باه هار یاك از ابعااد       ، چالشبرق افزارهای شبکه نرممورد نیاز در سند توسعه  های کالن سیاستبه منظور تدوین 

توسعه و ن، تعامالت، نهادها و زیرساخت ها( در هر یك از کارکردهای نظام نوآوری فناورانه شامل )یعنی بازیگرا TISساختاری 

دهای باه سیساتم از ساوی      ، مشروعیت بخشای و جهات  بسیج منابعهای کارآفرینی، شکل دهی به بازار،  انتشار دانش، فعالیت

شاود و ساپس    یاان مای  ای از نظرات خبرگاان ب  صهکه در این فصل در ابتدا خال تعدادی از متخصصان این حوزه شناسایی شد

بارای رفاع   های الزم  آتی سیاست بخشدر گردد. بندی می در هر یك از کارکردها دستهبرق افزارهای شبکه نرمهای توسعه چالش

 .گردد میها تعیین  این چالش

 برق افزارهای شبکه نرمهای توسعه  چالش -2-1

گذاران  سیاستنفر از متخصصان صنعتی، دانشگاهی و  8با برق افزارهای شبکه نرمروی توسعه  های پیش به منظور احصاء چالش

 مصاحباتی صورت گرفت که عبارتند از: افزار نویسی صبا و همچین تیم نرم مختلف

 )دکتر طباطبایی) عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 

 (رییس پژوهشگاه نیرو) دکترقاضی زاده 

  (گاه امیرکبیرعضو هیئت علمی دانش) کوهساریدکتر 

  رییس شرکت موننکو() شیرانیمهندس 

 معاون اسبق راهبری شبکه برق ایران(دکتر سامانی( 

 ریزی شبکه توانیر( مهندس راعی)مدیر کل دفتر برنامه 

 معاون پژوهشکده برق پژوهشگاه نیرو(پور مهندس همایون برهمند( 

 کارشناس گروه برنامه ریزی و مدلسازی(مهندس فالحی( 

 ه نویس نرم افزار صباتیم برنام 

الاذکر در   هاای ماورد نظار متخصصاان فاوق      گردد و سپس اهم چالش ای از مصاحبات صورت گرفته ارائه می در ادامه خالصه

توساعه و  . الزم به ذکر است به علت نزدیك بودن مفاهیم گردد ارائه میگانه نظام نوآوری فناورانه  های هفت چهارچوب کارکرد

 .اند.  کارکرد در یك قالب آورده شدهانتشار دانش این دو 
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 طباطباییمهندس  -2-1-1

توسعه و انتشار دانش در حوزه  وضعیت
 چگونه است؟ برق افزارهای شبکه نرم

شاوند زیارا اکثار     کاار  های قاوی جاذب   کافی دانشجو و دانشگاه خوب وجود دارد که البته باید دانشجو دبه تعدا
از کشور می روند و دانشجویانی هم که در ایران می مانند بعد از کشور را ترک کرده و به خارج  نخبهدانشجویان 

طاور کاه گفتاه شاد عادم جاذب در        تارک مای کنناد کاه علات آن هماان      به چند سال سابقه کاری کشور را 

 .هاست شرکت
هایی برگذار می شود ولی نیاز به تعامالت بیشتر  در مورد تعامالت دانشی در این حوزه می توان گفت که کنفرانس

اندازی کرد و بدین  حس می شود به عنوان یك پیشنهاد می شود وب سایتی برای انسجام کارهای انجام شده راه
افزارهای شبکه برق  ی نرم ی توسعه انجام شده را در حوزه کارهایطریق تعامالت را افزایش داد در واقع کلیه ی 

د را دارند به راحتی بتوانند به کارهای انجام شده در ای جدی در این سایت قرار گیرد تا افرادی که قصد انجام پروژه
 گذشته دسترسی داشته باشند.

 .مشکل زیرساختی در توسعه دانش وجود ندارد
 ها خوب است ولی ارتباط بین صنعت و دانشگاه ضعیف است. کیفیت دانشگاه

راهکاار ایان اسات کاه      هاا قارار دهناد. یاك     صنایع کشور حاضر نیستند به راحتی اطالعات در اختیار دانشاگاه 
دانشجویان مدتی از دوره تحصیلی خود را در صنعت بگذرانند و ضمن آشنایی با صنعت، تمرکز بر رفع مشاکالت  

 به صورت رایگان داشته باشند. افزاری  تحقیقاتی و حل مسایل نرم
ر صورت ارایه به یکی از مسایل مهمی که وجود دارد این است که صنعت اطمینان کافی از حفظ اطالعات خود، د

دانشگاه ندارد. و به همین دلیل می توان با کد کردن اطالعات ضمن حفظ اسارار  باه اطالعاات نیاز دسترسای      
 داشت.

ی  کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعه 
 است؟ چگونه افزارهای شبکه برق نرم

 

یاف کارد  و از ایان    های کوچکی برای دانشجویان تعر برای جذب دانشجو در شرکت ها و صنایع می توان پروژه
ای بین صنعت و  دانشگاه ایجاد کرد و هم از این طریق می توان دانشجویان برتار را شناساایی    طریق هم رابطه

 کرد و جذب صنعت نمود .
در دانشگاه شهید بهشتی، مرکزی با عنوان مرکز رشد وجود دارد که فارغ التحصایالن مای توانناد از ایان مرکاز      

ی باین   های کاری و صنعتی بپردازند و از این طریق می توان فاصاله  ایه کنند و به فعالیتدفتری با مبلغ ناچیز کر
 دانشگاه و صنعت را کمتر کرد.

ها از وضع چندان مناسبی برخوردار  نیستند شرایط رقابتی وجود ندارد که آن هم به دالیال   در حال حاضر شرکت
ها و یا توساط دولات    ی کار دهند که یا توسط بانك دامههایی می توانند ا اقتصادیست. در حال حاضر فقط شرکت

 حمایت می شوند.
ای را به چندین شرکت اختصاص دهاد زیارا اگار صارفا از یاك       لت می تواند بودجهها دو برای حمایت از شرکت

 شرکت حمایت شود بحث رقابت بین شرکت ها از بین می رود
 است.ها وابسته به پروژه  باید توجه داشت که حیات شرکت

شرکت باه    ،افزاری خاص افزارها همواره این مشکل وجود دارد که پس از مدتی استفاده  از نرم در استفاده از نرم
 افزار شارکت دیگاری، وجاود نادارد     افزار و استفاده از نرم فزار وابسته می شود و امکان تغییر نرما اطالعات آن نرم

فزارهاای ماورد اساتفاده    ا یی ندوین کند که امکان تغییر در نارم دولت می تواند استانداردها برای رفع این مشکل
 ممکن شود

وضااعیت شااکل دهاای بااه بااازار در    
افزارهااای شاابکه باارق  ناارمی  توسااعه

 چگونه است؟

افزارهایی با کاربران خااص و محادود هساتند و از باازار پویاا و جاذابی        برق نرم افزارهای شبکه به علت آنکه نرم
 .ی بازار این محصوالت باید به بازارهای جهانی ورود پیدا کرد ی توسعهبرخوردار نیستند و برا

ظ کیفی تضمین کناد و   افزار را به لحا افزاری خاص اجبار کند و بهتر است چندین نرم دولت نباید در استفاده از نرم
ی خاارجی  ها برای حضاور در نمایشاگاهها   هایی مانند پرداخت هزینه به شرکت های دولت می تواند کمك کمك
 باشد
افزارها بومی شوند و البتاه باه    نیاز است که اینگونه نرمافزارهای شبکه برق مختص همان کشور هستند پس  نرم
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 باشد.افزارها تضمین شده  روزرسانی برای این نرم
 

ی  دهاای بااه سیسااتم در توسااعه جهاات
ی باارق چگونااه  افزارهااای شاابکه ناارم

 است؟

ر پژوهشگاه نیرو وجود دارد که البته باید به صورت دائمی وجود داشاته باشاد     های فعال د هایی مانند کمیته کمیته
 برخوردار استای  انداز از اهمیت ویژه تا سیاست را تدوین کند چرا که مباحثی مانند تدوین چشم

تاوان شاورایی مشاابه را     پیوتری شورای عالی انفورماتیك وجود دارد که میمهای کا برای سیاست گذاری شرکت
 افزارهای شبکه برق ایجاد کرد. رای نرمب

 قاضی زاده دکتر -2-1-2

وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه 
 برق چگونه است؟ افزارهای شبکه نرم

های  ی اطالعات و تحقیقات صورت گرفته و داده وب سایتی به عنوان مرجع این حوزه ایجاد گردد و در آن کلیه
 ر گیرد تا روند تحقیق و پژوهش در این زمینه تسهیل گردد.مناسب در اختیار محققین و دانشجویان قرا

 بایستی مقاالت دانشجویان کاربردی گردد و در جهت رفع نیاز صنعت برق کشور باشد.
ی  صنعت برق صنعتی کند تحول و محافظه کار است که می توان از این فرصت استفاده نموده و به توسعه

 افزاری پرداخت. نرم
ی تنظیم شود که در عین دادن اختیار به بنگاه ها و مراکز علمی آنها را در مسیر مورد نیاز سیاست ها باید طور

 ی دانشجویان نامه دهی کند، مانند کاربردی کردن پایان جهت
توان استفاده کرد و به  های امنیتی می در ضمن از فرصت کنونی در مورد پدافند غیر عامل و خطر وجود حفره

 اخلی پرداخت .افزار د ی نرم توسعه
سازمان برق ایران کلیه موسسات اعم از خصوصی و دولتی که به نحوی از انحا به تولید یا انتقال  12طبق قانون 

یا توزیع و یا فروش اشتغال دارند موظفند از قاوانین وزارت آب و بارق پیاروی کنناد و اطالعااتی کاه از وزارت       
افزارها تنظیم کرد و  ن قانون می توان نظام ارائه ی گواهینامه به نرمخواسته می شود را ارائه دهند ، با توجه به ای

 افزار داخلی را مورد توجه قرار داد. ها استفاده از نرم می توان در دستورالعمل
در کشور استعداد کار کردن به صورت انفرادی زیاد این است که  انتشار و توسعه دانش زمینهاما معضل دیگر در 

 نگ کار گروهی ایجاد کرد .باید فره که است

ی  کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعه 
 افزارهای شبکه برق چگونه است؟ نرم

 افزار بومی را توسعه دهد. خیر وجود ندارد و باید شورایی تشکیل شود تا نرم

ی  دهاای بااه سیسااتم در توسااعه جهاات
ی باارق چگونااه  افزارهااای شاابکه ناارم

 است؟

 .بومی را توسعه دهد افزار باید شورایی تشکیل شود تا نرم
افزار ساختاری نپرداختن به موضوع است در واقع باید خود سوال مورد تحقیق قرار گیرد به  علت تجاری نشدن نرم

عنوان مثال بایستی در مورد عدم کارکرد نرم افزار کار تحقیقیاتی صورت گیرد و باید به این سوال پاسخ دهیم که 
افزار مسوولیت با  تفاده شوند باید به این پرسش که در صورت بروز خطا در نرمافزارها تجاری و پراس چه کنیم نرم

 و این سوال باید سوالی زنده و پویا باشد و به صورت دوره ای پرسیده شود پاسخ دهیم کیست؟

وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه     
 شبکه برق چگونه است؟ هایافزار نرم

افزار وجود داشته باشد، موارد اخالقی را نیز در گرفات   رسانی نرم از به روزافزار باید اطمینان  در مورد توسعه ی نرم
سازی صورت گیارد  باه عناوان     و باید منافع جمعی و ملی را به منافع شخصی ترجیح داد و در این زمینه فرهنگ

 مثال جنس خارجی تبلیغ نشود.

 کوهساریدکتر  -2-1-3

هاا نمای تواناد نیاروی انساانی کارآماد        در توسعه ی دانش امکانات فیزیکی و مالی مناسبی وجود ندارد ،دانشگاهتوسعه و انتشار دانش در حوزه وضعیت 
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پرورش دهند و کارهای علمی دانشجویان نیز از کیفیت الزم برخوردار نیست و همچنین مقاالت کاار شاده هام     چگونه است؟ برق شبکهافزارهای  نرم
افزارها بسیار کم کار شده است به عنوان  ند ، در کشور به روی نرمکاربردی نبوده و از ازرش چندانی برخوردار نیست
اناد کاه    نفر از دانشگاه امیرکبیر اعالم آمادگی کرده 2افزاری فقط  مثال در فراخوان وزارت نیرو برای تولیدات نرم

 .دلیل آن هم عدم حمایت در طول سالهای قبل بوده است
گذشته صورت گرفتاه امار نادرساتی اسات در صاورتی کاه بارای        هایی که در  تعیین خط مشی بر اساس فعالیت

سال آینده را در نظر داشت. برای رقابت در بازار جهانی نیاز به جهش داریم بدین معنی کاه اگار    15موفقیت باید 
های پیشرفته باشیم هرگز به آنها نخواهیم رسید. . برای حرکت  های انجام شده در کشور دنبال رو کارها و فعالیت

 انداز نیاز به مدیریت قوی وجود دارد. ه سوی چشمب

ی  کاااارآفرینی در حاااوزه ی توساااعه 
 است؟ نهافزارهای شبکه برق چگو نرم

 بسیار پایینی برخوردارند. از تعدد های فعال در این زمینه تعداد شرکت

وضااعیت شااکل دهاای بااه بااازار در    
افزارهااای شاابکه باارق  ی ناارم توسااعه

 چگونه است؟

 می توان گفت متقاضیان خاص و کم هستندها  افزار اینگونه نرمدر مورد بازار 
در قوانین موجود درکشور خال احساس نمی شود و قوانین حمایت از تولیدات داخلی وجود دارد به عنوان مثاال در  

ی های دولتی موظف به استفاده از تولیدات داخلای هساتند. اماا برخا     افزار داخلی سازمانها و نهاد صورت وجود نرم
هاای قفال    افازار  موارد نظیر عدم حمایت واقعی در عمل، عدم توانایی شرکت ها در گساترش یاافتن ، ورود نارم   

ی بااال باعاث شکسات     شکسته به کشور و همچنین ناچیز بودن میزان تبلیغات تولیدات داخلی باه دلیال هزیناه   
 شرکتهای فعال در این زمینه می شود.
 در داخل کشور باید برای ورود به بازارهای جهانی هم برنامه داشت. با توجه به تقاضای کم این محصوالت

ی  وضااعیت بساایج منااابع در توسااعه  
 ؟افزارهای شبکه برق چگونه است نرم

مشکل دیگری که در کشور وجود دارد کمبود منابع است که همین منابع اندک هم به درستی تخصیص نمی یابد 
های مطرح اختصاص می یاباد کاه چنادان اثاربخش      قیقاتی دانشگاهیه عنوان مثال منابعی جهت پروژه های تح

افازاری را انجاام    که می توانند کار توسعه ی نرم هستند نبوده است اما خوشبختانه افراد بسیار مستعدی در کشور
 دهند..

 شیرانیمهندس  -2-1-4

توسعه و انتشار دانش در حوزه وضعیت 
 چگونه است؟ برق افزارهای شبکه نرم

نیروی زبده در کشور وجود دارد و کشور دارای پتانسیل باالیی است اما رقیبی به نام هند وجود دارد با تعداد کافی 
 تر از ما هستند. این تفاوت که هندی ها کم توقع
 افزارهای شبکه برق مسوولیت دارند هنوز دانش مرتبط با این حوزه را ندارند کسانی که در حوزه توسعه ی نرم

 ست که البته ایجاد آن کار سختی نیستزیرساختها مهیا نی

افزارهای شابکه   در حوزه نرم کارآفرینی
 برق چگونه است؟

افزاری بزرگ دنیا وارد مذاکره شویم و توسعه ی  م ، می توانیم با شرکتهای نرم یما دچار نوعی خودسانسوری هست
افزار آن شرکت توسعه انجام  رافیك نرمبه عنوان مثال صرفا به روی گ افزاری را تحت این برندها انجام دهیم نرم

 شود.
افازار تولیاد شاده     افزار اطمینان یابد که نارم  ارگانهای مدیریتی باید حمایت پژوهشی انجام داده و تولید کننده نرم

 مورد استفاده قرار خواهد گرفت
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دهی به سیستم در حوزه  وضعیت جهت
افزارهای شبکه بارق چگوناه    تولید نرم

 است؟

وجود ارتباطات بازیگران امکان شناخت هم وجود ندارد برای ایجاد ارتباط مای تاوان از پاروژه هاای      بهعلت عدم
 گذاری مشترک استفاده کرد سرمایه

 فزارهاای ایرانای صاورت گیارد    ا مطالعااتی حتماا بایساتی باا نارم     که پاروژه  کرد به عنوان مثال می توان شرط 
افازار در ساطح    افزار قانع کرد نمی توان به فروش نرم ستفاده از نرمتا زمانی که نتوان در درون کشور دولت را به ا

 بین المللی رسید
نارم    های خود را در مورد قابلیت پس یکی از کمکهای بزرگ خود دولت خواهد بود البته باید دولت هم حساسیت

 مثال خوبی برای این نوع حمایتها باشد. حمایت از مپنا می تواند حفظ کند افزار

ی  در حاوزه  دهی به بازار ت شکلوضعی
 افزارهااای شاابکه باارق ی ناارم توسااعه

 چگونه است؟

 افزار در صورت در اختیار داشتن بازار بسیار باالست ارزش افزوده نرم
رسانی نمی شد . برای به ثمر نشستن فعالیتها در  افزار پشتیبانی و بروز علت شکست پروژه صبا این بود که این نرم

 پذیری اقتصادی وجود داشته باشد یعنی فروش قابل قبول با قیمت قابل قبول. بایستی توجیه افزار ی نرم حوزه
 .افزار در بازار ارزش افزورده ایجاد می کند باید فکر شود که کدام نرم

در صورت محدود بودن فروش در داخل کشور محکوم به شکست در مقابل رقباای خاارجی خاواهیم باود چاون      
ای در سطح جهان دارند و می توانند پشتیبانی بهتری انجام دهناد البتاه    بسیار گستردهمحصوالت خارجی فروش 

و به  رار دادکشورهای فارسی زبان مانند افغانستان و تاجیکستان را به دلیل هم زبان بودن  مورد توجه ویژه ق باید
المللی ت نکرده باشند در سطح بین رایت را رعای افزاری قانون کپی های نرم در صورتی که پایه این نکته توجه کرد

 دچار مشکل خواهیم شد

 دکتر سامانی -2-1-5

وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه 
 برق چگونه است؟ افزارهای شبکه نرم

توانند به تنهایی مراکز توسعه باشند و باید شرکتها نیز به  ها و مراکزی نظیر دانشگاهها و پژوهشگاهها نمی دانشگاه
 .نداین حوزه وارد شو

دهایم،   افازار مای   ی نرم چه دلیل توسعه بینانه باشد اینکه به چه قیمتی و به هدف از پروژه ها باید مشخص و واقع
افزارهای شبکه برق نیست به عنوان مثال نباید هدف می تواناد   ی نرم پدافند غیرعامل توجیه مناسبی برای توسعه

  خودکفا چرا که واقع بینانه نیستافزار با درصدی خودکفایی باشد و نه کامال تولید نرم
اسب برای افراد مستعد ایجاد کنیم که البته جنس زیرساختها بیشتر از قوانین است و قوانین زیرساخت و شرایط من 

افزار چندان نیاز به زیرساختهای فیزیکی ندارد. از جمله ی  ی نرم باالدستی باید اصالح و یا ایجاد شوند زیرا توسعه
 ساز اشاره کرد ان به قوانین تعاملقوانین می تو

دانشگاهها باید تجهیاز شاوند، خروجای دانشاگاهها در     آید  حمایت مناسبی از دانشگاه و دانشگاهیان به عمل نمی
 شود. احث اقتصادی به دانشجویان تدریس نمیمب در دانشگاهها آمادگی جذب در بازار کار را ندارند ICTی  حوزه

زارهای شابکه  اف کارآفرینی در حوزه نرم
 برق چگونه است؟

که در آن حجم بازار، زماان بازگشات سارمایه،     داشته باشند Business Plan)کار) و ی کسب شرکتها باید برنامه
گاذاری شاود و    گذار ترغیاب باه سارمایه    میزان سود و دیگر فاکتورهای اقتصادی کامال مشخص باشد تا سرمایه

 دد.تصویر درستی از آینده برای وی ترسیم گر
در حال حاضار سیساتمهای پشاتیبان ضاعیف     با استفاده از قوانین حمایتی می توان ورود شرکتها را تسهیل کرد  

 عمل می کنند.
انمندسااز از  شناسایی شوند و با ایجاد پروژههای تو ، متخصصو کسانی که دانش به روز دارند بایستی افراد مستعد

 این افراد حمایت شود.
 ... پذیری اقتصادی و ،توجیهبازگشت سرمایه مواردی نظیر ورد توجه قرار گیرد مباحث اقتصادی حتما م

افازار   ی فاکتورهای اقتصادی و عدم پشاتیبانی نارم   شکست پروژههایی نظیر صبا و پاشا و به علت عدم مالحظه 
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 بوده است.
بارای چناد ساال اول    خصوصا عافیتهای مالیاتی در نظر گرفت مافزار م کنندگان نرم می توان برای حمایت از تولید

 .ر هنوز به سوددهی باال نرسیده استافزا ی نرم کننده که شرکت تولید شرکتها فعالیت
رایت پیروی نکرده باشند در مورد توسعه  افزاری از قانون کپی های نرم برق اگر پایه  افزارهای شبکه ی نرم در توسعه

 ر خواهیم خوردو در دسترس گرفتن بازار کشورهای همسایه به مشکل ب
افزار شود و ایان   ی تواند وارد مباحث تولید نرمنمبندی نشده است و  آوری رتبه پژوهشگاه نیرو در شورای عالی فن

 ی بی قانونی می شود. رفتنی نیست و باعث اشاعهیزیر پا گذاشتن قانون توسط توسط یك نهاد دولتی پذ
افزار نیاز به دانش عمیق نادارد اماا    مجزا هستند زیرا استفاده از نرمافزار و پشتیبانی از آن دو مفهوم  استفاده از نرم

 ز به دانش عمیق داریم.پشتیبانی نیابرای 
 .شود افزارهای قفل شکسته به درستی پشتیبانی نمی از نرم

باشاد و   تار مای   کارکرد نظام نوآوری فناورانه , کارکرد کارآفرینی از تمام کارکردها مهم 6باید توجه نمود در میان 
 تمام کارکردها به نوعی تابع این کارکرد کارآفرینی هستند.

دهی به سیستم در حوزه  وضعیت جهت
افزارهای شبکه بارق چگوناه    تولید نرم

 است؟

 دهی شوند. جهت آوری ی فن پارکهای فناوری برای ایجاد و توسعه
افازار ، طاول    ، چرخه حیاات نارم  فنقاط قوت و ضع  نیازمند یك تفکر سیستماتیك هستیم که بررسی همه جانبه

 گردد. تر شدن بررسی می د دیگری که باعث جامعوارمافزار و پرداختن  مدت قابل استفاده بودن نرم

ی  دهی به بازار در حاوزه  وضعیت شکل
افزارهااای شاابکه باارق  ی ناارم توسااعه

 چگونه است؟

هاا در یاك    ی افزوناه  هماه  مثاال  ه عنوانافزار توجه به اینکه مشتری چه می خواهد ضروری است ب در تولید نرم
 که مشتری بابت آنچه نمی خواهد پول پرداخت نکند. افزار آورده نشود نرم

ی  وضااعیت بساایج منااابع در توسااعه  
 افزارهای شبکه برق چگونه است؟ نرم

از اینکاه   ده باشاد و  سودها مورد بررسی قرار گیرند تا طرح حتما  طرحی اختصاص وام به شرکتها حتما بایستی برا
ی آنها وجاود نادارد اطمیناان حاصال      ی استفاده شود و انحرافی در نحوه وامها در طرحهای هدف به کار برده می

گاذاری شاود و  بازگشات     های بدون ساوددهی سارمایه   اگر دولت وام پرداخت کند و این پرداختها در طرحگردد. 
و این حمایت تنها بعد از یك جدید وام پرداخت کند سرمایه برای دولت نداشته باشد دولت نمی تواند به طرحهای

 مرحله از بین خواهد رفت
الزم به ذکر است در حال حاضر دولت منابع بسیار محدودی دارد ولی همین منابع محدود نیز به درساتی هزیناه   

 شود نمی

وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه     
 شبکه برق چگونه است؟ هایافزار نرم

ی خود شرکتهاست در واقع پس از حمایت اولیه از سوی منابع  عهدهافزار هم به  ی نرم مشروعیت بخشی در حوزه
بخشای, ساوددهی,    ی مباحاث مارتبط نظیار مشاروعیت     شرکتها , شرکتها بایاد بقیاه  دولتی در زمان آغاز به کار 

 دهی به بازار را خود به دوش بکشند شکل

 مهندس راعی -2-1-6

وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه 
 برق چگونه است؟ افزارهای شبکه منر

و شرایط کشور را در نظار   نیاز است که تحقیقات دانشجویان کاربردی گردد و در جهت رفع نیاز صنعت برق باشد
 گرفت و بر اساس آن توسعه ایجاد کرد.

ای  وارد پایاه تاوان در ما   ها توسعه ایجاد کرد اما مای  ی زمینه برق شاید نتوان در همه افزارهای شبکه در توسعه نرم
 مورد نیاز را توسعه داد.

 تخصصی گردد بدین معنی که متناسب با مشتری باشد. افزار نویسی نرمنیاز است 

افزارهای شابکه   کارآفرینی در حوزه نرم
 برق چگونه است؟

ده وانحصار, انحصار هماواره ماانع توساعه با    برای شرکتها قوانین مالیاتی اصالح شود, مالیات ابزایست در مقابل 
شود مانع از بزرگ شدن بیش از حد و حبابی شرکتها مای شاود و از ساویی باه      است. اگر قوانین مالیاتی اصالح

 شرکتهای کوچك هم فرصت پیشرفت می دهد و کشور در این زمینه به تعادل خواهد رسید.
 .لها تخصصی گردندآفرینی نباید شغل از بین برود و بیکاری ایجاد شود بلکه باید شغ ی کار در صورت توسعه
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و در صورت حمایت این توقع ایجاد نشود که حتماا خادمات آنهاا     بنیان هدفمند باشد حمایتها از شرکتهای دانش
باید استانداردهای الزم را داشته باشند و از نقصاهای ضاربه زنناده نیاز باه دور       ذیرفته خواهد شد و این خدماتپ

 ساخت. ان آسیب رسانی به شبکه برق را ممکن میافزار پاشا نقصهایی داشت که امک باشند، نرم
افزارها نباید وابسته به اشاخاص حقیقای    افزار شبکه برق نیازمند کارگروهی هستیم و این نرم در  زمینه توسعه نرم

 ببندد چارا کاه اینگوناه    دادتواند با اشخاص حقیقی قرار باشند و باید اشخاص حقوقی ایجاد شوند وزارت نیرو نمی
 اصالح دارند پذیر هستند و در این مورد قوانین باالدستی نیاز به ا بسیار آسیبقرارداده

 شوند نیازمند پشتیبانی هستند. افزارهایی که تولید می نرم
توانند به حیات خود ادامه دهند که واحد تحقیق توسعه داشته باشند در غیار ایان صاورت     شرکتها در صورتی می

از حاد از  ینکه انحصار به وجود آمده باشد باید توجه داشت که حمایتها بیش محکوم به شکست خواهند بود مگر ا
شرکتی خاص باعث به وجود آمدن انحصار خواهد شد و شرکت مورد حمایت، احساس نیازی به فعالیتهای تحقیق 

هش و توسعه نمی بیند و بدین صورت تحقیق و توسعه از بین خواهد در ضمن با این حمایتها هزیناه هاا نیاز کاا    
 نخواهد یافت، حمایتها باید در صورت نوآوری و بهبود باشد.

دهی به سیستم در حوزه  وضعیت جهت
افزارهای شبکه بارق چگوناه    تولید نرم

 است؟

ی پاسخگو بودن آنها به طور کامل تشریح گاردد کاه یکای از فوایاد آن      باید کلیه قوانین، اختیارات شرکتها نحوه
 .جلوگیری انحصار است

 افزار باید رفع نیاز کند. رمتولید ن
 افزاری دنیا باشد در غیر این صورت غیر قابل استفاده خواهد بود. ی نرم توسعهافزاری متناسب با  ی نرم توسعه

ی  دهی به بازار در حاوزه  وضعیت شکل
افزارهااای شاابکه باارق  ی ناارم توسااعه

 چگونه است؟

افزارهاای تولیادی    سعه نرم افزاری بوده است چرا که نارم رایت در کشور وجود ندارد که این مانع از تو قانون کپی
های هنگفت کپی شده و با قیمتی بسیار ارزان در اختیار کاربران قرار می گیارد و باا    پس از صرف هزینه شرکتها

 شوند. رسند و ورشکسته می این اتفاق شرکتها به سوددهی نمی
رد تایید مراجع زیربط قرار گرفته باشند در غیر این صورت نمی داشته باشند و مو (licenseپروانه )افزارها باید  نرم

 زارهای جهانی حضور داشت.باتوان در 
و بادین طریاق از    افزارهای شبکه برق از آغاز تاا پایاان وجاود دارد    ی نرم در وزارت نیرو کارگروهی برای توسعه

مایتهای این چنینای خاود بایاد راه ورود باه     شود اما شرکتها بعد از ح افزار در وزارت نیرو حمایت می ی نرم توسعه
 ی خود شرکتهاست. و این مسوولیت بر عهده بازارهای جهانی را هموار کنند

افزارها، نیاز کل شرکتها مد نظر باشد و نه صرفا شبکه برق به عنوان مثال شرکتهایی نظیر فوالد  برای توسعه نرم
 افزارهایی متناسب با نیاز آنها تولید گردد. و نرم در این زمینه با این شرکتها تعامل شود که مبارکه

ی  وضااعیت بساایج منااابع در توسااعه  
 افزارهای شبکه برق چگونه است؟ نرم

% از بودجه صرف تحقیقات گردد که به دلیل محدودیت منابع ایان مهام تحقاق    3% تا 1در قانون آمده است که 
 ند.خود نیز دچار با مشکل مواجه هست های هنیافته است و شرکتها و مراکز دولتی حتی در تامین هزین

 .% بودجه صرف تحقیقات می گردد40% تا 30امریکا الزم به ذکر است در کشور 
شوند و باید تضمینی وجود داشته باشد کاه مناایع اختصاصای حتماا در      منابع اختصاصی نیز به درستی صرف نمی

 رسند ی مورد نیاز به مصرف می حوزه

در حاوزه   وضاعیت مشاروعیت بخشای   
 شبکه برق چگونه است؟ هایافزار نرم

 ها می باشد شرکتی خود  این امر بر عهده
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 مهندس برهمندپور -2-1-7

وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه 
 برق چگونه است؟ افزارهای شبکه نرم

ای موازی ه در زمینه دانش فنی مشکلی وجود ندارد  اما تعامالت بین دانشگاهی نقص دارد که باعث انجام فعالیت

 شود. می
افازار   ساازی نارم   ای تحت عنوان تجاری های مدیریتی نیز صورت بگیرد به عنوان مثال پروژه ی دانش باید توسعه

 سبا تعریف گردد.

افزارهای شابکه   کارآفرینی در حوزه نرم
 برق چگونه است؟

از مدتی به عنوان سیاسات در نظار   سازی مد نظر نبود و این هدف بعد  از ابتدا هدف تجاریافزار سبا  در مورد نرم
افزارهای خارجیست و مشکل فنای نادارد اماا باه دلیال       قابلیت رقابت با نرمافزاری با  افزار سبا نرم گرفته شد. نرم

ها و مزایای این محصول در مقایساه   افزار و عملکرد نامناسب در  معرفی قابلیت عملکرد ضعیف در شناساندن نرم
 افزار تجاری تبدیل نشد. افزار سبا به نرم رجی و بازاریابی محدود و نادرست، نرمهای نمونه خا با قابلیت

هایی نیاز است تا این فرآیند را  برای تبدیل هر محصول از حالت آزمایشگاهی به نیمه صنعتی و صنعتی به شرکت
افزارها باه دلیال اینکاه ماهیات      افزارها نیز از این قائده مستثنی نیستند اما متاسفانه در مورد نرم انجام دهند و نرم

افزار سبا نیز خآلیی بین پژوهشاگاه و شارکتی    فیزیکی ندارند فرآیند مذکور به درستی اجرا نمی گردد در مورد نرم
ها را نیز پژوهشاگاه   تالشهایی در حال انجام است تا وظایف این شرکتشود که البته  سازی حس می برای تجاری

 بر عهده بگیرد.
مانناد محصاوالت فیزیکای    ای برای واگذاری مالکیت معنوی ه حث مالکیت معنویست، در واقع رویهمورد دیگر ب

افزار سبا نیز ایان نگرانای وجاود دارد کاه پاس از واگاذاری سابا باه شارکتها بارای            ، در مورد نرمموجود نیست
 سازی، مالکیت معنوی حفظ نشود.  تجاری

دهی به سیستم در حوزه  وضعیت جهت
افزارهای شبکه بارق چگوناه    تولید نرم

 است؟
 

ی  دهی به بازار در حاوزه  وضعیت شکل
افزارهااای شاابکه باارق  ی ناارم توسااعه

 ؟چگونه است

اند و کنفرانسی در همین زمینه در آذر ماه  افزار داخلی افتاده ها مسئوالن به فکر استفاده از نرم به دلیل وجود تحریم
افزار بومی افتاد؟ به هار حاال    ها باید به فکر نرم چرا بعد از تحریم شود اینست که برگذار شد. سوالی که مطرح می

 و بازار داخلی را در دست گرفت.افزارها پرداخت  نرم  کرد و به توسعهها استفاده  آمد تحریم باید از فرصت به وجود
ترانسافورماتورها وجاود   بندی در ماورد   افزارهاست این رتبه بندی نرم وظیفه توانیر تعریف استانداردهایی برای رتبه

افزارهاای   یگااه نارم  جاافزارها بار اسااس اساتانداردها،     بندی نرم افزار موجود نیست. پس از رتبه دارد اما برای نرم
 افزار در پی ارتقا جایگاه خود خواهد بود.  طریق هر نرم از اینشودو  مختلف از جمله سبا مشخص می

 افزار صبا نیز باید در فضای رقابت پذیرفته شود فت خواهد شد و نرمبه طور کلی فضای انحصارگونه مانع از پیشر

ی  وضااعیت بساایج منااابع در توسااعه  
 است؟افزارهای شبکه برق چگونه  نرم

 

 

وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه     
 افزار شبکه برق چگونه است؟ نرم

ل ایان مسائله عاادت اساتفاده از     که البته دلی یستافزارهای خارج در حال حاضر ترجیح مسئوالن، استفاده از نرم

ی نرم افزارهای داخلای   باشد که این عادت، لختی و اینرسی ایجاد کرده و مانع از استفاده میافزارهای خارجی  نرم

 شده است.
افزار سبا، پژوهشگاه باید با این لختی مبارزه کند به عنوان مثال بانك اطالعاتی شبکه برق ایران روی  در مورد نرم
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 افزار پیاده سازی شود. این نرم

خاارجی را باا    افزار مشابه نرمافزار سبا و  توان نتایج حاصل از نرم اعتمادی بین توانیر و پژوهشگاه می برای رفع بی

اعتماادی از باین    افزار مشابه خارجی باشد این بی هم مقایسه کرد و در صورتی که نتایج سبا برابر و یا بهتر از نرم

توان فردی از پژوهشگاه را در توانیر مستقر کرد  این مقایسه میانجام رای انجام هر چه بهتر خواهد رفت. و البته ب

 افزار مشابه خارجی وارد کرد و سپس نتایج با هم مقایسه شوند. افزار سبا و نرم ها را به نرم و به طور همزمان داده
افزار  در اختیار کاربران قرار گیرد تا این نرم ی آزمایشی و دمو از سبا تهیه گردد و به صورت رایگان باید یك نسخه

 متخصصین معرفی گردد.به صورت گسترده به 
  روز  جهت معرفی ایان محصاول، باه   گزاری سمینارهایی افزار سبا می تواند بر از دیگر روشهای تبلیغ و معرفی نرم

باشد. این راهکارها نشاان خواهاد    ای افزار سبا و تهیه و پخش بروشور به صورت دوره رسانی مطالب مرتبط با نرم
 افزاری پویاست. افزار سبا نرم داد که نرم

افزار سبا اساتفاده مای کنناد کاه ایان خاود باعاث         شوند از نرم نجام میهایی که در پژوهشگاه ا مقاالت و پروژه 
 افزار خواهد بود.  اعتباردهی به این نرم

 مهندس فالحی -2-1-8

وضعیت توسعه و انتشار دانش در حوزه 
 برق چگونه است؟ افزارهای شبکه رمن

دانشجویان تازه فارغ التحصیل از دانشگاها نیروی انسانی مناسبی بارای صانعت نیساتند بارای افازایش مهاارت       
دانشجویان باید شرکتهای رشد ایجاد شود و پروژه تعریف گردد و یا در مراکز تحقیق و توساعه شارکتها فعالیات    

 کنند.
 سال سابقه کار داشته باشد. 5ی است که حداقل نیروی انسانی مناسب نیروی 

افزارهای شابکه   کارآفرینی در حوزه نرم
 برق چگونه است؟

 افزارها هستند. دهی به بازار مهم ترین عوامل رشد و توسعه نرم کارکرد کارآفرینی و شکل
 دک برنامه نویساان و  دستمزد ان صنایع و زیرساختها در داخل کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و همچنین

بایاد توجاه داشات در     مزایای مناسب شغلی خارج از کشور باعث می شود که افراد مستعد کشور را تارک کنناد.  
صورت مهاجرت افراد نخبه از کشور احتمال بازگشت بسیار اندک خواهد بود در نتیجه باید شرایطی فاراهم نماود   

 که نخبگان کشور را ترک نکنند.
هاای بلناد مادت منساجم و      از ایجاد این  شرکتها حمایت کند و برنامه بایدافزاری که دولت  رمهای ن نبود شرکت

 افزارها تصاعدی خواهد بود افزاری، رشد شرکتهای نرم مداوم داشته باشد، در صورت حمایت از شرکتهای نرم
 ان مثاال مادیران هماواره   افرینی طرز تفکر درستی نیست باه عناو   طرز تفکر مدیران تصمیم گیرنده در حوزه کار

های بلند مدت به دلیل آنکاه در ساالهای نخسات     تمایل به طرحهای زود بازده دارند و از سرمایه گذاری در طرح
 کنند یازگشت سرمایه وجود ندارد صرفه نظر می

دهی به سیستم در حوزه  وضعیت جهت
افزارهای شبکه بارق چگوناه    تولید نرم

 است؟

های فیزیکی و صنایع از وضعیت مناسبی برخاوردار   جمله کشور ایران هنوز زیرساختدر کشورهای جهان سوم از 
نیاز است که در ابتدا صنایع و  افزارها برای توسعه نرم افزارها آخرین الیه تکنولوژی هستند نیستند و از آنجا که نرم

خاود  پذیری خود به  ن رقابتپذیر شوند ای زیرساخت های فیزیکی مناسبی ایجاد شود. در صورتی که صنایع رقابت
افزارها  زیرا شرکتها برای بهبود عملکرد بهتر سراغ نرم افزاری خواهد شد افزارها و بازارهای نرم منجر به توسعه نرم

 .خواهند رفت
وری چندان مورد  وری است اما در اغلب سازمانهای دولتی که سود منفی دارند بهره افزارها،از جنس بهره جنس نرم
 .تتوجه نیس

. 

ی  دهی به بازار در حاوزه  وضعیت شکل
افزارهااای شاابکه باارق  ی ناارم توسااعه

هاای   دهی به بازار از اهمیت ویاژه ای برخاوردار هساتند، دولات بایاد شارکت       مباحث مربوط به بازاریابی و شکل
یاابی بارای محصاوالت    دهی به بازار کار کنناد. در حاال حاضار بازار    بازاریابی ایجاد کند تا به روی مباحث شکل
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افازار باه دلیال آنکاه ماهیات فیزیکای نادارد         ایع دستی در وضعیت مناسبی قرار دارد اما بازاریابی برای تارم صن ؟چگونه است
 افزار هم بسیار مهم است ی معرفی نرم تر خواهد بود و نحوه مشکل

افازار   ی نارم  ساتفاده افزار بسیار حائز اهمیت است، در صورت ضاعف در پشاتیبانی ا   پشتیبانی پس از فروش از نرم
 افزار قطعی است. وسط کاربر تنها یك مرتبه خواهد بود و مرگ نرمت

وری هساتند،   افزارها از جنس بهره وری و با توجه به اینکه نرم در داخل کشور به دلیل کم رنگ بودن اهمیت بهره
 رود پیدا کرد.افزارها چندان مورد توجه نیستند و به همین دلیل باید به بازارهای جهانی و نرم

 دولت باید محصوالت تولید داخل یارانه دهد تا این شرکتها بتوانند بازارهای جهانی را در دست گیرند
 افزار صبا هیچگونه فعالیت بازاریابی وجود ندارد.  برای نرم

ی  وضااعیت بساایج منااابع در توسااعه  
 است؟افزارهای شبکه برق چگونه  نرم

 

 
وضاعیت مشاروعیت بخشای در حاوزه     

 افزار شبکه برق چگونه است؟ نرم
 

 

در  بارق  افزارهای شبکه نرم  های فراوانی به منظور  توسعه  الذکر مشخص است چالش طور که در نظرات متخصصان فوق مانه

دهی به سیستم، بسیج منابع و مشروعیت بخشی وجود دارد که الزمه  و انتقال دانش، کارآفرینی، جهت  های مختلف توسعه حوزه

 ها است. هایی مناسب جهت رفع این چالش ها و اتخاذ سیاست جانبه به این چالش نگاه همه برق افزارهای شبکه نرمه  توسع

د دارد و به از طرف متخصصان است که به صورت کالن در کشور وجوهایی  چالش بیانای که در اینجا حائز اهمیت است  نکته

توان سیاساتی بارای    شود و در این سند نمی های محیطی محسوب می چالش از برق افزارهای شبکه توسعهنرماصطالح در سند 

 رفع آن قرار داد.

از نظر وجود و کیفیت بازیگران،  برق افزارهای شبکه نرمهای توسعه با توجه به نظرات هر یك از خبرگان، چالش( 1-2 جدول )در 

 شده است. شناساییگانه نظام نوآوری فناورانه  در هر یك از کارکردهای هفت ها ساختقوانین، تعامالت و زیر
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 افزارهای شبکه برق نرمهای توسعه  خالصه چالش(:1-2 جدول )

ش
دان

ار 
ش

انت
و 

ه 
سع

تو
د 

کر
ار

ک
 

 دارد، تعامالت و زیرساختی بازیگران، قوانین و استان چالش ها در حوزه

 افزارهای شبکه برق دانش اندک مسئوالن تصمیم گیرنده در حوزه ی نرم

 تمرکز ناکافی موضوعات پژوهشی به موضوعات اولویت دار و نیاز های کشور

 مهاجرت دانشجویان نخبه و یا افراد با سابقه از کشور

زارهای مختلف به یکدیگر به جهت سهولت استفاده  اف های نرم نبود استانداردهایی برای تبدیل داده
 افزار خاص افزارهای مختلف و عدم ایجاد وابستگی شرکت به یك نرم از نرم ها شرکت

 نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاه های مختلف با یکدیگر

 های انفرادی در داخل کشور عدم تمایل به انجام کار گروهی و عالقه به فعالیت

ود پایگاه اطالعاتی جامع از آخرین دستاوردهای داخلی و خارجی برای عموم محققین، مسئولین و عدم وج
 سیاستگذاران

ی
رین

رآف
کا

د 
کر

ار
ک

 
 ی بازیگران، قوانین و استاندارد، تعامالت و زیرساخت چالش ها در حوزه

 ها فزار آنا افزار از نظر مورد استفاده قرار گرفتن نرم کنندگان نرم عدم اطمینان تولید

 برق افزار شبکه های تولید نرم تعداد کم شرکت

 افزاری تولید داخل سازی محصوالت نرم هایی جهت تجاری نبود شرکت

 افزار کننده نرم کننده و مصرف اعتمادی بین تولید وجود بی

 نیالمللی و در پی آن ممانعت برای حضور در بازارهای جها رایت بین عدم رعایت قانون کپی

 افزارها به اشخاص حقیقی پذیر بودن قراردادها با اشخاص حقیقی به علت وابسته بودن نرم آسیب
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 ای برای واگذاری مالکیت معنوی عدم وجود رویه

 های تخصصی و سمینارهای مرتبط های تولید نرم افزار برای شرکت در نمایشگاه عدم رغبت شرکت

 افزار ید نرمعدم توجه به مباحث اقتصادی در تول

زار
 با

به
ی 

ده
ل 

شک
د 

کر
ار

ک
 

 ی بازیگران، قوانین و استاندارد، تعامالت و زیرساخت چالش ها در حوزه

 عدم حمایت واقعی دولت از بازار داخلی

 افزارهای داخلی نبود تضمین در مورد به روزرسانی و عملکرد نرم

 رقابتی نبودن بازار 

افزار  ی باالی استفاده از نرم افزارهای تولید داخل به دلیل سابقه از نرمعدم ترجیح مسووالن به استفاده 
 افزارهای خارجی خارجی و عادت استفاده کردن از نرم

 عدم سوددهی شرکتها به دلیل دسترسی کاربران  به نسخ قفل شکسته و ارزان

 برای حضور در بازار جهانی (license)افزارها و دریافت پروانه  عدم وجود ساختاری برای تایید شدن نرم

 ی باال ناچیز بودن میزان تبلیغات تولیدات داخلی به دلیل هزینه

 افزارهای شبکه برق متقاضیان خاص و اندک نرم

ت
جه

د 
کر

ار
ک

 
ی 

ده تم
س

سی
ه 

ب
 

 ی بازیگران، قوانین و استاندارد، تعامالت و زیرساخت چالش ها در حوزه

 دهی بنگاهها و مراکز علمی در راستای رفع نیازهای صنعت برق هایی برای جهت عدم وجود سیاست

 افزار بومی ی نرم گذاری در زمینه توسعه عدم وجود متولی واحد جهت سیاست
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 های توسعه نرم افزارهای شبکه برق اقدامات رفع چالش -2-2

ها  در جدول زیر سیاستافزارهای شبکه برق در قالب کارکردهای نظام نوآوری فناورانه،  های توسعه نرم پس از شناسایی چالش

  در این حوزه و همچنین مصاحبه با خبرگاان  های سایر کشورها و اقدامات رفع هر یك از این چالش براساس مطالعات سیاست

 ارائه شده است.

 

 

 

 

 ای کشور های توسعه ها و سیاست ناپایداری در برنامه

بع
منا

ج 
سی

د ب
کر

ار
ک

 

 رساختی بازیگران، قوانین و استاندارد، تعامالت و زی چالش ها در حوزه

 کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود

 عدم توجه به حفظ و توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای تحقیقاتی در دانشگاه ها و صنایع

 افزار های تولید کننده نرم عدم توانایی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص توسط شرکت

 برق افزارهای شبکه رای تامین منابع مالی مورد نیاز در حوزه نرمعدم وجود برنامه مشخص و مدون ب

ی
ش

خ
ت ب

عی
رو

ش
د م

کر
ار

ک
 

 ی بازیگران، قوانین و استاندارد، تعامالت و زیرساخت چالش ها در حوزه

 عدم وجود فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و تبلیغ بیش از حد محصوالت خارجی

 افزارهای تولید داخل نرم تعداد ناکافی سمینارها برای معرفی
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 افزارهای شبکه برق نرمهای توسعه  (: خالصه چالش2-2 جدول )

 افزارهای شبکه برق اقدامات توسعه نرمها و  سیاست افزارهای شبکه برق های توسعه نرم چالش

موضوعات پژوهشی به موضوعات اولویت دار و نیاز های تمرکز ناکافی 
 کشور

های نیاز محور مرتبط با نرم  حمایت از تحقیق و پژوهش بویژه پژوهش -
 افزارهای شبکه برق

های  های ملی مورد حمایت دولت در راستای نیازمندی تعریف پروژه -
 کشور

حقیقاتی عدم توجه به حفظ و توانمندسازی منابع انسانی و نیروهای ت
 در دانشگاه ها و صنایع

عدم توانایی در جذب و نگهداشت نیروی انسانی متخصص توسط  ایجادبازارکارمناسبپویاوپایدار -
 افزار های تولید کننده نرم شرکت

 مهاجرت دانشجویان نخبه و یا افراد با سابقه از کشور

 های مختلف با یکدیگر نبود ارتباطات مناسب بین دانشگاه
های علمی، صنفی و غیردولتی  مك به ایجاد و تقویت جایگاه تشکلک -

 حامی توسعه نرم افزارهای شبکه برق
های  های ملی به عنوان عامل تحریك شبکه تعریف خوشه پروژه -

های انفرادی در  عدم تمایل به انجام کار گروهی و عالقه به فعالیت نوآوری 
 داخل کشور

 افزارهای تولید داخل معرفی نرم تعداد ناکافی سمینارها برای
 های دانشی در ارتباط با نرم افزارهای شبکه برق تحریك ایجاد انجمن -
ها و موسسات پژوهشی  گیری تعامالت فی مابین دانشگاه تحریك شکل -
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 افزارهای شبکه برق اقدامات توسعه نرمها و  سیاست افزارهای شبکه برق های توسعه نرم چالش

های  های تولید نرم افزار برای شرکت در نمایشگاه شرکتعدم رغبت 
 تخصصی و سمینارهای مرتبط

)مراکز ترویج علمی،  افزارهای شبکه برق فعال و تولیدکنندگان نرم
 های تحقیقاتی تعاونی( برنامه

عدم وجود پایگاه اطالعاتی جامع از آخرین دستاوردهای داخلی و 
 خارجی برای عموم محققین، مسئولین و سیاستگذاران

ایجاد بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این حوزه و به 
 ن دانش تولید شده توسط آنها در این بانك اطالعاتیاشتراک گذاشت

افزار از نظر مورد استفاده قرار گرفتن  کنندگان نرم عدم اطمینان تولید
 ها افزار آن نرم

 از لحاظ صحت عملکرد محاسباتی های بومی تست نرم افزار -
های الزام آور جهت استفاده از نرم افزارهای  تدوین قوانین و دستورالعمل -

 دار ومی در حوزه های اولویتب
افزارهای تولید شده همانند  ایجاد سازوکارهای مناسب جهت تبلیغ نرم -

 افزار ی آزمایشی)دمو( به جهت معرفی نرم تهیه نسخه

 افزار کننده نرم کننده و مصرف اعتمادی بین تولید وجود بی

 عدم حمایت واقعی دولت از بازار داخلی

افزارهای تولید داخل به دلیل  استفاده از نرم عدم ترجیح مسووالن به
افزار خارجی و عادت استفاده کردن از  ی باالی استفاده از نرم سابقه

 افزارهای خارجی نرم

 ها برای خرید خارجی عالقه در سازمان

عدم وجود فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و تبلیغ بیش از حد 
 محصوالت خارجی

 ی باال تبلیغات تولیدات داخلی به دلیل هزینه ناچیز بودن میزان

المللی و در پی آن ممانعت برای  رایت بین عدم رعایت قانون کپی
 حضور در بازارهای جهانی

افزارهای شبکه  ایجاد سازوکارهای حمایت از مالکیت معنوی در زمینه نرم
 برق



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
73 

 

 

 1394 تيرويرايش اول، : تدوين برنامه، اقدامات و سياستها4فاز 

 

 افزارهای شبکه برق اقدامات توسعه نرمها و  سیاست افزارهای شبکه برق های توسعه نرم چالش

 ای برای واگذاری مالکیت معنوی عدم وجود رویه

رکتها به دلیل دسترسی کاربران  به نسخ قفل شکسته عدم سوددهی ش
 و ارزان

 افزار عدم توجه به مباحث اقتصادی در تولید نرم

ها و  گیری در نظر گرفتن مالحظاتی به جز مالحظات اقتصادی در تصمیم
 ها  گذاری سیاست

 رقابتی نبودن بازار

 افزارهای شبکه برق متقاضیان خاص و اندک نرم

 برق افزار شبکه های تولید نرم شرکتتعداد کم 
ای که در  تحریك و سازماندهی مشارکت تولیدکنندگان توانمند بالقوه

 تولید نرم افزار فعالیت دارند.

افزارها و دریافت  عدم وجود ساختاری برای تایید شدن نرم
 برای حضور در بازار جهانی (license)پروانه 

زارهای واحدهای محاسباتی ایجاد واحد تست و سنجش کیفیت نرم اف
 مطالعات سیستم قدرت انتقال نیرو شبکه برق     

افزارهای مختلف به  های نرم نبود استانداردهایی برای تبدیل داده
افزارهای مختلف و  ها از نرم یکدیگر به جهت سهولت استفاده  شرکت

 افزار خاص عدم ایجاد وابستگی شرکت به یك نرم

1دهای مدل داده مانند استفاده از استاندار -
CIM 

د،تدوین مدل داده در صورت عدم امکان استفاده از مدل داده استاندار -
 ای با استفاده از نقطه نظر متخصصان 

دهی بنگاهها و مراکز علمی نرم  هایی برای جهت عدم وجود سیاست
 افزاری در راستای رفع نیازهای صنعت برق

 استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز

 ای کشور های توسعه ها و سیاست ناپایداری در برنامه

افزار  ی نرم گذاری در زمینه توسعه عدم وجود متولی واحد جهت سیاست
 بومی

 تشکیل مرکز توسعه نرم افزارهای شبکه برق

                                                 

1
 Common Information Model 
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 افزارهای شبکه برق اقدامات توسعه نرمها و  سیاست افزارهای شبکه برق های توسعه نرم چالش
افزارهای شبکه  دانش اندک مسئوالن تصمیم گیرنده در حوزه ی نرم

 برق

اص حقیقی به علت وابسته بودن پذیر بودن قراردادها با اشخ آسیب
 افزارها به اشخاص حقیقی  نرم

 افزارهای داخلی نبود تضمین در مورد به روزرسانی و عملکرد نرم

 کمبود منابع و تخصیص نامناسب همین منابع محدود
 ایجاد سازوکار مناسب به منظور تامین منابع مالی پایدار 

ن منابع مالی مورد نیاز در عدم وجود برنامه مشخص و مدون برای تامی
 برق افزارهای شبکه حوزه نرم
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 نتیجه گیری

افزارهای تحلیل، مطالعه و راهباری   سازی و توسعه نرم ، پیادهطراحی راههای کالن مورد نیاز در نقشه  به منظور تدوین سیاست

هاای پایش روی مسایر     به شناسایی چاالش  شبکه برق ایران، در این گزارش با استفاده از مفهوم نظام نوآوری توسعه فناوری،

افزارهای تحلیل، مطالعه و راهباری   سازی و توسعه نرم ، پیادهراهطراحیدار تحت شمول نقشه  اولویت افزاری هاینرم توسعه حوزه

ن حوزه، ها پرداخته شد. لذا طی مصاحباتی با خبرگان ای شبکه برق ایران و ارائه سیاست ها و اقدامات مناسب برای هریك از آن

های مربوط به هر یك از ابعاد ساختاری نظام نوآوری فناوری در هر یك از کارکردهای نظاام ناوآوری فناوراناه شاامل      چالش

دهای باه سیساتم     های کارآفرینی، شکل دهی به بازار، بسیج منابع، مشروعیت بخشای و جهات   توسعه و انتشار دانش، فعالیت

 ها پرداخته شد. ها و اقدامات مناسب برای رفع هریك از این چالش یاستشناسایی شد و پس از بررسی به ارائه س
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ن ه  يه در زمي  شبکه برق پس از انجام مطالعات اولافزارهاي  تدوين سند راهبردي و نقشه راه توسعه نرم چهارمدر مراحل اول تا 

و در ف از چه ارم براس ا      ها پرداخته ش د  يفناور يبند تيانداز و اولو ن چشميبه تدو افزار نرم ين و درخت فناوريساختار، قوان

ش نهاد  يه ا پ  ک از چ الش ي  د و اقدامات الزم جهت رفع هر يگرد ييها شناسا تيک از اولويهر  يها توسعه چالش يها تياولو

تمركز ناكافي موضوعات شبکه برق  يل، مطالعه و راهبريتحل يتوسعه نرم افزارها يها از چالش يکينکه يد. با توجه به ايگرد

 يه ا  تي  اولون ين چالش و همچنيبوده است لذا در فاز پنجم با توجه به ا پژوهشي به موضوعات اولويت دار و نياز هاي كشور

ف ش ده  ي  ه برق تعرشبک يل، مطالعه و راهبريتحل يبا هدف توسعه نرم افزارها ييها پروژهتوسعه نرم افزار مرتبط با فاز سوم، 

 ده است.يها مشخص گرد ن پروژهيا ياز براينه و زمان مورد نياست و هز
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 ياتيبرنامه عمل اتيادبفصل اول:  -1
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 مقدمه -1-1

ت به عنوان يکي يرييکي از مهمترين عوامل موفقيت و پيشتازي كشورهاي توسعه يافته، توجه به دانش و مهارت هاي مد

ادي، اجتماعي و فرهنگي است. در اين ميان آنچه به عنوان اصلي ترين كاركرد مديريت در هر از ضروريات توسعه و رشد اقتص

ريزي و تالش براي اجرا و نيل به اهداف از پيش تعيين شده در آن است. تحوالت چن د ده ه    باشد، برنامه كشور مورد نظر مي

هايي مواجه ساخته كه كوچکترين غفل ت آنه ا   ان دشواريگذشته همراه با وقوع نيازهاي جديد در اين سالها مديران را با آنچن

رغ م داش تن   يدبخش ك ه عل   ي  ام يه ا ينسبت به مسائل، پيامدهاي غيرقابل جبراني را بدنبال خواهد داشت. مشاهده فن اور 

ه رقابت كنار ند اجرا، موقعيت برجسته خود را از دست داده و از صحنيبه فرا يتوجهيل بيدلده، بهيسنج يهااستيراهبردها و س

از آنچنان اهميتي برخوردار است كه تنها ب ا تکي ه ب ر     ياتيعمل يزيررفته اند، مويد اين نکته مهم مي باشد. لذا توجه به برنامه

گ ذاران و  استيرا محقق نمود. از اين رو در دهه هاي اخير توجه س يتوان توسعه فناوريها نماستين راهبردها و اتخاذ سيتدو

 جلب شده است. ياتيريزي عمل به شناسايي و بهره برداري هرچه بيشتر و بهتر از الگوها و ابزارهاي نوين برنامهنظران  صاحب

ن مرحل ه  يبان سؤاالتي هس تند ك ه معم والر در آخ ر    يكالن و پشت يهايريگسازي و تحقق جهت پياده ياقدامات الزم برا

چه الزاماتي( نياز است و نقش هر  يها، افراد )به طوركل ، اجزاء، سازمانشوند. چه ساز و كارها توسعه مطرح مي ين اسناد مليتدو

چگونه اس ت و   يباالدست يهايريگچيست؟ رابطه بين عوامل موثر بر تحقق جهت يند توسعه فناوريطور خاص در فراكدام به

 شود؟  تنظيم و تعامل بين آنها چگونه برقرار مي

باش ند. در م ديريت    مط رح م ي   "1يمديريت راهب رد "بان، در حوزه يكالن و پشت ياهيريگسازي جهت مباحث تدوين و پياده

شود بلک ه   ها كه اولين و شايد مهمترين گام باشد، پرداخته ميتيريزي و تدوين اقدامات و فعال نه تنها به ركن برنامه يراهبرد

ه ا را ني ز در    ه ا و ارزي ابي تحق ق اس تراتژي     تساير اركان مديريت از جمله سازماندهي، تأمين منابع، نظارت و كنت رل فعالي   

سازي  شود تا سيستم به اهداف مورد نظر دست يابد. مباحث تدوين و پياده و پويا تکرار مي گيرد و اين فرآيند به طور دائمي مي بر

ب ه رك ن   ن ه تنه ا    يباش ند. در م ديريت راهب رد    مطرح م ي  "يمديريت راهبرد"بان، در حوزه يكالن و پشت يهايريگجهت

                                                 

1
 Strategic management 
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ش ود بلک ه س اير ارك ان م ديريت از جمل ه        ريزي و تدوين راهبرد كه اولين و شايد مهمترين گ ام باش د، پرداخت ه م ي     برنامه

گي رد و اي ن فرآين د ب ه ط ور       م ي  ها را نيز در بر ها و ارزيابي تحقق استراتژي سازماندهي، تأمين منابع، نظارت و كنترل فعاليت

 تا سيستم به اهداف مورد نظر دست يابد.شود  و پويا تکرار مي دائمي

بان، الزم اس ت  يپش ت  يه ا يري  گساز و جهتاركان جهت يبر مبنا ياتين برنامه عمليتدو يبرا يشنهاديش از ارائه روش پيپ

در شده  يمعرف يهام و گاميمفاه يداشت. بر مبنا ياتيبرنامه عمل يات برايموجود در ادب يهاات مرتبط با روشيبر ادب يمرور

 گردد. يم يمعرف يباالدست يهايريگهمراستا با جهت ياتين برنامه عمليتدو يبرا يشنهاديکردها روش پين رويا

 ياتين برنامه عمليتدو يهاات روشيمرور ادب -1-2

اس ت و   يکرد چارچوب منطقيگردد: روش اول رويم يمعرف ياتيبرنامه عمل يات، دو روش استفاده شده برايدر قالب مرور ادب

ک رد  ين روي  ح اير به تشريران. در زيا يسوختليپ ياستفاده شده در سند توسعه فناور ياتين برنامه عمليکرد تدويش دوم رورو

 پرداخته شده است.

  يکرد چارچوب منطقيرو -1-2-1

ب ا اه داف   توان د  ين ابزار ميگر، الياز تحليها. بسته به نهدفمند پروژه يزيربرنامه ياست برا يابزار 1يکرد چارچوب منطقيرو

کرد منج ر بهب ود   ين رويرد. استفاده از ايمورد استفاده قرار گ ياتيعمل يزيرها در برنامهپروژه يابيل، برآورد، و ارزيمختلف تحل

، يکرد چارچوب منطقيدر رو شود.يم 4يداري، و پا3، مرتبط بودن2يريپذبه امکان يابيجه آن دستيها و درنتپروژه يت اجرايفيك

5صاحبان پروژه
ها وابس ته ب ه   ن پروژهيموفق ا يجه، اجرايف شده برعهده دارند. درنتيتعر يهاپروژه يرا در اجرا ينقش اصل  

 نفعان مختلف است. يان ذين چارچوب در مياز از ا يدن به فهم مشتركيرس

                                                 

1 Logical Framework Approach (LFA) 
2 Feasibility 
3 Relevancy 
4 Sustainability 
5 Project owners 
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ه ا، و  ان پ روژه يدر م تيم اولويتوسعه، انتخاب و تنظ يهاپروژه يو اجرا يل طراحيبه منظور تسه يکرد چارچوب منطقياز رو

و  يل منطق  يتحل ياست برا يابزار يکرد چارچوب منطقيف، رويچه تعاريشود. از دريها استفاده من پروژهيا يابيو ارز يريگيپ

 يه ا ان گ روه ي  مش تر  م  يتعامل و درك   يواحد برا يجاد ساختاريکرد به اين رويپروژه. ا يزيرافته در برنامهيتفکر ساختار

-ند برنامهيت فرايكه محور ين معنيامحور است، بههدف يکردين رويکرد همچنين رويكند. اين پروژه كمک منفعايمختلف ذ

 يه ا تيانتخاب فعال ينه را براين شده، زمييف اهداف منجر شده و اهداف تعيل مشکل به تعريل مشکل است. تحليتحل يزير

را  يك ار چ ه  يكس  كه چهنيد در ابتدا در مورد ايکرد است كه نبايرون يه در ايده پايک اين اسا ، يكند. بر ايمرتبط آماده م

ق ي  ن گردد تحقيد تاميكه با يز اهدافياز به برخورد دارند و نيكه ن يرامون مشکالتيد پيانجام دهد صحبت كرد، بلکه در آغاز با

 شود. 

يزي از طريق تعيين پيوند ميان عناصر طرح و ر تحليل منطقي و نظام يافته عناصر اصلي طرح و هدايت نتايج آن، بهبود برنامه

عوامل خارجي، فراهم آوردن چارچوبي براي پايش منظم آثار و نتايج طرح، تسهيل انتقال اطالعات مي ان مجري ان، متولي ان،    

ح و ه اي كلي دي ط ر    جايي مديران و مهره راهبران و ناظران طرح، اطمينان از تداوم رويکرد عمليات اجرايي طرح پس از جابه

باش د   سهولت تبادل اطالعات ميان طراحان، مجريان و دولتمردان از جمله مزاياي برجسته رويکرد براي بهبود كيفيت طرح مي

 گردد. كه در اين قسمت تشريح مي

 رويکرد چارچوب منطقي  يهاگام -1-2-1-1

ن ي  ا يريزي بر مبنا ر برنامهپردازد. جامع بودن كاهاي كليدي يک وضعيت پيچيده موجود مي رويکرد چارچوب منطقي به جنبه

 شود:  کرد با موارد ذيل تعيين مييرو

  مقدار اطالعات در دستر 

  پيچيدگي مشکالت در دست اقدام 

 ها هاي آن كنندگان و توانايي تعداد شركت 

ک اي مشتمل بر شرح مشکالت موجود در منطقه پروژه باشد. به طور مث ال ي    بايد ورقه يکرد چارچوب منطقيرونقطه حركت 

کرد يرو يبندي شده مخصوص براي اين مقصود چنين اطالعاتي بايد پيش از اجرا مطالعه قبلي تسهيل كننده يا اطالعات طبقه
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ر در پ روژه، نيازه اي آن ان،    ي  درگ يها در اختيار قرار گرفته باشد. اطالعات مربوط به عاليق هر يک از گروه يچارچوب منطق

 بايد در دستر  باشد.  فرهنگي و غيره نيز -موقعيت اجتماعي 

 ر خالصه شده و در ادامه به تفصيل شرح داده خواهند شد.يدر شکل ز يکرد چارچوب منطقيرو يمراحل اجرا

 

 منطقي چارچوب رويکرد اصلي هاي گام(: 1-1 شکل )

 الف( گام اول: تحليل مشاركت

ه ا،   ها، افراد و مؤسسات ذينفع شركت كننده در پروژه بايد تهيه شود. سازمان جامعي از گروه عنوان نخستين گام، سيمايبه

ه ا و من افع گون اگون دارن د بن ابراين تحلي ل من افع و انتظ ارات كلي ه           هاي ذينف ع، انگي زه   مسئوالن سطوح مختلف، و گروه

 اي برخوردار است.  ار پروژه از اهميت ويژهريزي و هم در مراحل استقر كنندگان هم در اوايل فرآيند برنامه شركت

هاي ذينفع باشند و نه  ه اي آن است كه اهداف عيني بازتاب نيازهاي جامعه و گرو هاي توسعه يک الزام اساسي در همه پروژه

کل ه ا ب راي در  مش     ه اي آن  هايي كه ديدگاه ن اسا ، الزم است ليستي از كليه گروهيفقط نيازهاي دروني مؤسسات. بر ا

  هايي كه در منطقه به طور مثبت يا منفي، مستقيم ي ا غيرمس تقيم تح ت ت أثير پ روژه      مزبور الزم است، و همچنين كليه گروه

 گيرند، تهيه شود.  توسعه قرار مي



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
8 

 

 

 1394 مردادويرايش اول، برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت: 5فاز 

 

 ي

د كاري ك رد ك ه   يها، بان كارگاهيل داد. در اين حوزه تشکينفعان ايمتشکل از ذ ييهاجهت يک تحليل اساسي بايد كارگاه

ه اي   هاي مختلف طي جلسات كارگاه حاضر ش وند. شناس ايي هم ه ط رف     كننده در كارگاه به شکل نماينده گروه اد شركتافر

 دخيل )درگير( در اين كار ضروري است. جهت شناسايي الزم است تا: 

 ها و مؤسسات اثرپذير از محيط مشکل نوشته شود. نام همه اشخاص ، گروه .1

 بندي شوند.  نفع رده مقامات ذي ها و ها ، اشخاص ، سازمان گروه .2

 بخشي به آنان هنگام تحليل مشکل بحث صورت بگيرد.  ها و اولويت درباره منافع و ديدگاه .3

 ها نگاهي به بعضي گروه

ت ري ب راي انتخ اب     ت وان تحلي ل مفص ل    كننده در كارگاه، م ي  بر پايه اطالعات موجود و بينش و تجربه اشخاص شركت

كنندگان در كارگاه آموزشي بايد درباره ضوابط مورد استفاده در اين تحلي ل تص ميم    نجام داد. شركتهاي شناسايي شده ا گروه

ها بايد طبق آن ضوابط شناسايي شود. در ص ورتي ك ه وج ود     بگيرند. پس از تعيين ضوابط، خصوصيات عمده هر يک از گروه

ها را قط ع ك رد.    بحث "هاي ترافيک نشانه"د با استفاده از كند، باي كنندگان پيشبرد كار را دشوار مي اختالف عقيده بين شركت

 سازي در مراحل بعدي فرايند به كار خواهند رفت.  ها جهت گردآوري اطالعات بيشتر با نياز به شفافيت اين نشانه

 

 ترهاي مهم نحوه بررسي گروه(: 2-1 شکل )
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 ريزي رنامهانداز ب تعيين چشم

ه ا هنگ ام تحلي ل     آن  هايي كه اولويت كنندگان پروژه بتوانند درباره منافع و ديدگاه نکته شايان اهميت آن است كه شركت

 ( مشخص شده توافق كنند. موضوعات مرتبطي كه بايد در ذهن داشته باشند عبارتند از: 2مشکالت )گام 

 از دارند؟هاي خارجي ني ها بيش از همه به كمک ه كدام گرو 

 نفع بايد حمايت شوند تا از توسعه مثبت اطمينان حاصل شود؟  ها ذي گروه  كدام 

 نفع پديد خواهند آمد و چه تدابيري براي اجتناب از اين گونه تعارضات  هاي ذي چه تعارضاتي هنگام حمايت از گروه

 توان انديشيد؟  مي

( بايد تص ميم گرف ت   2ت ديگر هنگام اجراي تحليل مشکالت )گام باشد به عبار ها مينکته مهم در اين گام تعيين اولويت

 داده شود.  ها اولويت كه به كدام منافع و ديدگاه

 ب( گام دوم: تحليل مشکل

شود؛ يعني مشکالت عمده شناس ايي ش ده و رواب ط عليت ي ب ين اي ن        وضعيت كنوني بر پايه اطالعات موجود تحليل مي

ها در جريان تحليل مشکل همچنان مفت وح   گردد. نکته مهم آن است كه همه گزينه مشکالت به شکل يک درخت ترسيم مي

ت ر   ان داز مح دودتر و عمي ق    بمانند. هدف اين مرحله اوليه تعيين يک ديدگاه كلي از وضعيت است. در ادامه اين فرآيند، چش م 

 شود تا آمادگي الزم جهت طراحي پروژه فراهم گردد.  مي

هاي تنظيم مش کالت از اي ن ق رار م ي     ا كارگاه وجود دارد. گامي يپنل خبرگ يرورت برگزارز ضيف مشکالت نيتعر يبرا

 باشد:

 مشکالت موجود و نه مشکالت احتمالي، تصوري يا مشکالت آينده شناسايي شود.  .1

 باشد. منظور از يک مشکل نه فقط فقدان يک راه حل مناسب بلکه وجود يک حالت منفي مي .2

 نوشته شود. در هر كارت فقط يک مشکل .3
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 شناسايي نقطه شروع 

نويسد به اين معني كه آنچه را كه خود به عن وان   مي "مشکل اصلي"هر شركت كننده كارگاه يک پيشنهاد به عنوان يک 

نف ع،   ه اي ذي  گر بحث و انتخاب مشکل اصلي، منافع و مشکالت گروه دهد. روح هدايت داند شرح مي هسته اصلي مشکل مي

بحث و تالش شده و در  كارگ اه كننده در كارگاه است. سپس بايد درباره هر يک از پيشنهادها در  شركت اشخاص و يا موسسات

گاه مشکالت پيشنهادي به شکل يک درخت و طب ق   مورد يک مشکل اصلي توافق به دست آيد. اگر نتوان به توافق رسيد آن

بر پايه بازنگري به دست آم ده   –توافق درباره مشکل اصلي  گردد. بار ديگر براي دستيابي به يمها مرتب  روابط عليتي بين آن

 گاه:  گيرد. اگر بازهم توافق كلي )اجماع( به دست نيامد آن يمتالش صورت  –از اين طريق 

 گيري استفاده شود از بارش افکار، نقش بازي، يا ديگر وسايل كمکي تصميم 

 هار روشيدادن يا سا بهترين تصميم انتخاب شود مثال با روش نمره 

 موقت گرفته و به بررسي ادامه داده اما به بحث درباره مشکالت جانشين نيز توجه شود   ها تصميم درباره يکي از آن 

گيري رسمي براي دستيابي به يک تصميم با اكثريت آرا پرهيز شود. براي انتخاب يک نقطه شروع  در صورت امکان از رأي

 مناسب مي توان از طريق ذيل عمل نمود:

 مشکالت عمده موجود بر اسا  اطالعات در دستر  )با بارش افکار( شناسايي شوند.  .1

 يک مشکل اصلي براي تحليل انتخاب شود.  .2

 طراحي درخت مشکل

 شوند.  علل اساسي و مستقيم مشکل اصلي به موازات يکديگر در باالي آن قرار داده مي .1

 گيرند.  ر زير آن قرار ميآثار اساسي و مستقيم مشکل اصلي به موازات يکديگر و د .2

 گيرند تا درخت مشکل طراحي گردد. علل و آثار ايجاد شده بعدي همراه با همان اصل قرار مي .3
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 اصلي مشکل درخت(: 3-1 شکل )

ضيح رواب ط عم ده عل ت اث ر     وقتي شركت كنندگان در كارگاه متقاعد شدند كه همه اطالعات الزم در اين شبکه جهت تو

توان اينچنين بيان نمود ك ه جه ت   گيري الزم را انجام داد. مي توان تحليل مشکل و نتيجه مشخصه مشکل گنجانده شده، مي

 طراحي درخت مشکل قدم هاي ذيل برداشته شود:

 علل اساسي و مستقيم اصلي را شناسايي شود. .1

 آثار اساسي و مستقيم مشکل اصلي شناسايي گردد. .2

 اثر بين مشکالت، درخت مشکل طراحي شود  –با نشان دادن روابط علت  .3

 رد.يرا رسيدگي و اصالحات الزم انجام گ درخت مشکل را بررسي و اعتبار و كامل بودن آن 

 ج( گام سوم : تحليل اهداف عيني

 موده شود:يد پير باين گام مراحل زيدر ا

 طراحي درخت اهداف عيني

هاي آينده مشکالت( شده و سپس تحليل  حل درخت مشکل تبديل به درخت اهداف عيني )راه هنگام تحليل اهداف عيني،

بندي و تبديل به اهداف عيني )يعني عبارات مثب ت(   شود. با شيوه كار به صورت از باال به پايين همه مشکالت، دوباره واژه مي

 شوند.  مي
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  شود.  رت ويژه ديده نمياصلي نسبتا تبديل به يک هدف عيني شده و ديگر به صومشکل 

 توان حل كرد.  بيان مشکل اصلي مي بندي را با شفاف كردن دشواري تجديد واژه 

بندي از مشکالت همچنان نامفهوم باشند، يک هدف عيني جانشيني براي آن نوشته  اگر عبارات حاصله پس از تجديد واژه

ي مورد نظر در يک سطح براي دستيابي ب ه اه داف عين ي    مي شود يا آن مشکل بدون تغيير باقي مي ماند. حضور اهداف عين

 سطح بعد كافي هستند. 

 است.  Bباشد آنگاه اثر  Aمشکالت: اگر علت 

 Yبراي رسيدن به نتيجه  Xاهداف عيني: وسيله 

يل اي تب د  نتيج ه  -اثري خود به خود به ي ک رابط ه وس يله     -د توجه كرد كه هر رابطه علتين نکته را بايان، اين ميدر ا

هاي  بندي ارتباط دارد. با شيوه كار به صورت از پايين به باال بايستي مطمئن شد كه رابطه شود بلکه اين كار به تجديد واژه نمي

اي  نتيج ه  -هاي وسيله اند. سرانجام خطوطي جهت نشان دادن رابطه اي تبديل شده نتيجه -هاي وسيله  اثري به رابطه -علت 

 ي شود.در درخت اهداف عيني رسم م

 شود: لذا جهت  طراحي درخت اهداف عيني قدم هاي ذيل طي مي

 شود.  دوباره همه عناصر درخت مشکل به صورت حاالت مثبت و مطلوب تنظيم مي 

 نتيجه حاصله بازبيني شده تا  از اعتبار و كامل بودن درخت اهداف عيني اطمينان حاصل گردد.  -هاي وسيله  رابطه 

 شود، و  بينانه  و غيرضروري حذف مي ت تجديد نظر مي شود، اهداف عيني به ظاهر غيرواقعدر صورت لزوم: در عبارا

 هرجا الزم است اهداف عيني جديد اضافه مي گردد. 

 گردد.  اي ترسيم مي نتيجه -هاي وسيله  خطوط اتصال براي نشان دادن رابطه 

 هاي جانشين حل د( گام چهارم : تحليل راه

 موده شود:يد پيار بين گام مراحل زيدر ا

 هاي ديگر )جايگزين( انتخاب راه
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ه ا و   هاي احتمالي جانشيني ، ارزيابي اجرايي و س هولت اي ن گزين ه    هاي جانشين، شناسايي گزينه حل مقصود از تحليل راه

د تبديل به توانن نتيجه احتمالي در درخت اهداف عيني كه مي -هاي وسيله  توافق درباره يک استراتژي براي پروژه است. شاخه

ه اي جانش ين    نتيج ه ش امل گزين ه    -هاي وس يله   اند. اين شاخه اي احتمالي شوند شناسايي و مشخص شده هاي توسعه پروژه

و  "رويکرد آموزش"، "رويکرد درآمد"، "رويکرد توليد"شوند مانند  گذاري مي گذاري و نام هاي جانشيني شماره باشند. گزينه مي

 غيره. 

هاي  هاي جانشين و اينکه عاليق كدام گروه توانند درباره گزينه ها مي (، آن1كنندگان )گام  تحليل شركت با مراجعه به نتايج

 گذارد، بحث و تبادل نظر كنند.  ها و به چه شکلي اثر مي نفع بر روي آن ذي

 هاي جانشيني برداشته مي شوند:  قدم هاي ذيل جهت شناسايي گزينه

 شوند.  هاي جانشين يا اجزاي پروژه شناسايي مي به عنوان گزينه نتيجه  -هاي متفاوت وسيله  پله .1

 گردد.  نيافتني حذف مي اهداف عيني آشکارا نامطلوب يا دست .2

 گردد. شوند حذف مي گيري مي  هاي ديگر در منطقه پي اهداف عيني كه به وسيله پروژه .3

 هاي متأثر از آن بحث صورت مي گيرد. درباره كاربردهاي پروژه در گروه .4

 انتخاب پاياترين راه جانشين 

 هاي جانشيني بايد با توجه به معيارهاي ذيل انتخاب شوند:  گزينه

 كل هزينه  

 هاي اولي  فوايد آن براي گروه 

 احتمال دستيابي به اهداف عيني خطرهاي اجتماعي 

هاي جانشيني نيز  قابليت دوام گزينهكنندگان در كارگاه بايد درباره هر نوع معيار ديگر براي استفاده در هنگام ارزيابي  شركت

 توافق كنند. معيارهاي احتمالي عبارتند از: 

 .معيارهاي فني: متناسب بودن، استفاده از منابع محلي، مناسب بازار بودن و غيره 

 قابليت پايداري از لحاظ مالي، ارز خارجي مورد نياز و غيره.  ،ها معيارهاي مالي: هزينه 

 داد اقتصادي، مقرون به صرفه بودن و غيره. معيارهاي اقتصادي: برون 
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  .معيارهاي سازماني: ظرفيت قابليت، تبحر فني 

 ي ه اي اجتم اع   نسيت، محدوديتها و سودها، موضوعات مربوط به ج ميعارهاي اجتماعي / توزيعي: توزيع هزينه– 

 فرهنگي، مشاركت و انگيزه مردم محلي و غيره. 

 محيطي.  محيطي، خسارات و سودهاي زيست محيطي: اثرهاي زيست معيارهاي زيست 

ب ر   فته و ارزيابي دقيقي به عمل آورد.هاي جانشيني معيارهاي متفاوتي را در نظر گر  ريزي بايد در رابطه با گزينه تيم برنامه

 ريزي بايد درباره يک استراتژي پروژه به توافق برسد.  ها تيم برنامه اسا  اين يافته

 پذيرد:  رحله، انتخاب استراتژي پروژه با سه گام ذيل صورت ميدر ادامه گام هاي اين م

 هاي جانشيني ارزيابي مي شود.  اجرايي و آسان بودن گزينه .1

 هاي جانشيني به عنوان استراتژي پروژه انتخاب مي گردد.  يکي از گزينه .2

برانگيز با اضافه يا  هاي بحث  نهگاه: معيارهاي اضافي ايجاد يا گزي در صورتي كه نتوان به توافق مستقيم دست يافت آن .3

 كند.  حذف كردن عناصري از درخت اهداف عيني تغيير مي

  1ه( گام پنجم : شناسايي عناصر اصلي پروژه

اند، به ستون اول عم ودي   پس از انتخاب استراتژي پروژه توسعه، عناصر عمده آن كه از درخت اهداف عيني به دست آمده

پذيرد. در  گيري صورت مي شوند. درباره يک هدف عيني توسعه و يک هدف عيني آني تصميم ( منتقل ميPMماتريس پروژه )

 ها بيشتر شود.  بندي درخت اهداف عيني دوباره تنظيم شده تا دقت آن صورت لزوم واژه

 عناصر اصلي پروژه از اين قرار خواهند بود: 

  2هدف نهايي .1

  3مقصود .2

                                                 

1
 PM 

2 .Goal 

3. Purpose 
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  1بروندادها .3

  2ها   فعاليت .4

   3دروندادها .5

كند كه پ روژه توس عه در آن س هيم اس ت      بيني شده براي درازمدت را توصيف مي ، اصطالح هدف عيني پيشهدف نهايي

 )توجيه پروژه توسعه(

، آثار مورد نظر پروژه توسعه )مقصود از پروژه( را براي ذينفعان مستقيم براي يک حالت با دقت اعالم شده در آينده مقصود

 ود كه فقط يک هدف عيني آني وجود داشته باشد. دهد. بايد توجه نم شرح مي

ها و پاي دار بودنش ان در ط ول     شوند كه مديريت پروژه مسؤوليت دستيابي به آن به صورت اهداف عيني بيان ميبروندادها 

ريت پروژه بايد ها بايد براي دستيابي به هدف عيني آني كافي باشد. با وجود اينکه مدي  پروژه را به عهده دارد و تأثير مجموع آن

 باشد.  را تضمين كند اما اهداف عيني آني فراتر از كنترل مستقيم وي مي بروندادهاي آن 

ها اجتناب كرده و بر س اختار پاي ه و اس تراتژي پ روژه      شوند. از شرح جزييات فعاليت به صورت فرآيندها بيان مي ها فعاليت

متن اظر ب ا خ ود،     يد. س پس ه ر فعالي ت باي د در رابط ه ب ا برون دادها       گذاري شون تأكيد مي شود. همه بروندادها بايد شماره

 گذاري شود.  شماره

 شوند.  عمده به شکل اعتبار مالي، كارمند و كاال بيان مي يدروندادها

 و( گام ششم : مفروضات 

نترل مستقيم مديريت منظور از مفروضات حاالتي است كه بايد وجود داشته باشند تا پروژه به پيش برده شود ولي خارج از ك

 ر است:ين گام شامل مراحل زيپروژه قرار دارند. ا

                                                 

1. Outputs 

2. Activities 

3. Inputs 
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 شناسايي مفروضات 

هاي  دادها براي اجراي فعاليت در اين گام از پايين ماتريس شروع و رو به باال عمل مي شود. بايد مالحظه نمود كه آيا درون

 پروژه روي دهد )مفروضات(. بيني شده كافي هستند يا اتفاقات ديگري هم بايد در خارج از  پيش

توان به دست آورد. مفروض ات   مي -كه در پروژه گنجانده نشده باشند -بعضي مفروضات را از عناصر درخت اهداف عيني 

شوند. از پايين ماتريس شروع و در  اي پروژه شناسايي مي در هر يک از سطوح ماتريس پروژه به طرف باال تا سطح هدف توسعه

كنند و اينکه كامل هستند يا خير. هر سطح  مي شود كه پيشنهادات به صورت منطقي از يکديگر پيروي مي تمام سطوح بررسي

 بايد شرايط الزم و كافي براي سطح بندي را داشته باشد. 

ل ها را كنتر توان آن اند كه مي  بايد اطمينان حاصل گردد كه مفروضات چنان با جزييات عملياتي و به تفصيل شرح داده شده

 ها(  كرد )در صورت امکان با شاخص

گردند، مؤسسات  هاي تخصيص داده شده بر مي هايي از مفروضات عبارتند از: گيرندگان كمک هزينه تحصيلي به پست مثال

توان ب ا مي زان بودج ه تعي ين ش ده       ها در سطح جهاني را مي كنند، تغيير قيمت  ريزي همکاري مي هاي برنامه محلي در فعاليت

 داد.  انطباق

 جهت شناسايي مفروضات مهم، مي توان مفروضات را:

 از درخت اهداف عيني به دست آورد.  .1

 بندي نمود. )به اهداف عيني مراجعه شود(  به صورت حاالت مثبت واژه .2

 با سطوح مختلف ماتريس پروژه، مرتبط نمود.  .3

 مطابق با اهميت و احتمالشان وزن داد. .4

 بررسي مفروضات

ه ا را   تمال موفقيت پروژه بايد به صورت يک به يک و در هر سطح حركت كرده و اهمي ت احتم ال آن  دادن اح براي نشان

ها خيلي زياد بوده يا براي وقوع پيامد پروژه اهميت ندارند بايد كنار گذاشته ش وند.   كنترل كرد. مفروضاتي كه احتمال وقوع آن

كردند كه يکي از مفروضات براي پيام د پ روژه مه م ب وده ام ا      كنندگان در كارگاه رويکرد چارچوب منطقي تعيين  اگر شركت
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احتمال وقوع آن وجود ندارد، در اين صورت آن يک عامل نابود كننده است. در صورتي كه عوام ل نابودكنن ده در پ روژه پي دا     

 متوقف شود.  شوند يا بايد پروژه به شکلي تغيير داده شود تا از بروز چنين عواملي اجتناب شود يا بايد كل پروژه

هر يک از سطوح ماتريس پروژه بايد شرايط الزم و كافي براي سطح بعدي باالتر را داشته باشد. بررسي اهميت مفروضات 

 گيرد: از طريق قدم هاي ذكر شده در صورت مي

 

 (: بررسي اهميت مفروضات4-1 شکل )

 پروژه(  ماتريسها ) گام هفتم : شاخص  ( ز

گيري دامنه دس تيابي   ها تعيين كننده طرز اندازه شوند. جزييات شاخص ها در ستون دوم ماتريس پروژه مشخص مي شاخص

 توانند به انواع ذيل باشند:  ها مي گيري هاي متفاوت است. اندازه به اهداف عيني در زمان

 ها.  جادهمانند مقدار كيلومترهاي بازسازي شده  –گيري كمي  اندازه 

 مانند همکاري كشاورزاني كه كاركرد مؤثر دارند.  –گيري كيفي  اندازه 

 مانند افزايش استفاده از تسهيالت بهسازي محيط.  –گيري رفتاري  اندازه 
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ه اي مس تقيم ممک ن اس ت الزم ش ود ك ه ب ا         گيري باشند. ش اخص  االمکان قابل اندازه هاي كيفي نيز بايد حتي شاخص

ه اي منف رد ب ه ن درت      غيرمستقيم تکميل شوند. وجود چند شاخص بهتر از يک شاخص اس ت. ش اخص  هاي اضافي  شاخص

 كنند.  سيماي جامعي از تغييرات را ارايه مي

 تعريف ميزان دستيابي به اهداف عيني

ف كننده استاندارد عملکردي هستند كه بايد براي دستيابي ب ه ه د   ها مشخص در زمينه رويکرد چارچوب منطقي ، شاخص

 ها بايد نکات ذيل را مشخص كنند:  ها برسيم. شاخص نهايي، مقصود و بروندادها به آن

 )گروه هدف )براي چه كسي 

 قدر(  كميت )چه 

  )كيفيت )چگونه 

  )زمان )كي 

 )محل )كجا 

 اند. ها اسا  پايش و ارزشيابي شاخص

 ها تنظيم شاخص

 گونه باشد:  شاخص خوب بايد اين

  :كند.  ک هدف عيني را با اصطالحات دقيق منعکس مييعني جنبه اساسي ياساسي 

 :رود ه ر   در سطوح متفاوت از آنجايي كه اهداف توسعه و اهداف آني متف اوت خواهن د ب ود و انتظ ار م ي      مستقل

توان براي ب يش از   شاخص منعکس كننده مدر  دستيابي به هدف عيني باشد، يک شاخص را به طور معمول نمي

 د. يک هدف عيني به كار بر

 :باشد و بايد براي تمامي حاميان پ روژه و حت ي    –و نه تصور ذهني  –هر شاخص بايد بازتاب يک واقعيت   واقعي

 اشخاص مطلع بدبين يک معنا و مفهوم را داشته باشد. 

 :يعني تغييرات ثبت شده را بتوان به طور مستقيم به پروژه منتسب كرد.  قابل قبول 
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 هايي به دست آمده باشند كه به آساني در دستر   ها بايد از داده شاخص ني:هاي به دست آمد مبتني بر داده

 ها را گردآوري كرد.  بوده يا بتوان با تالش معقول و اضافي به عنوان بخشي از مديريت اجرايي پروژه آن

تحقي ق و رس يدگي    قدر دقيق باشند كه شاخص به طور عيني قاب ل  ها بايد آن هاي ارايه شده به وسيله شاخص گيري  اندازه

گيري به صورت مستقل از يکديگر  باشد. شاخصي به طور عيني قابل تحقيق است كه اشخاص مختلفي كه از يک فرآيند اندازه

 هاي يکسان به دست آورند.  گيري كنند، اندازه استفاده مي

روند. اين مق ادير   پروژه به كار مي ها فقط مقادير راهنما هستند كه براي تحليل مفهوم ريزي، شاخص در مراحل اوليه برنامه

هاي اختصاصي پ روژه   ها از شاخص شود دوباره بازنگري شده و در صورت لزوم به جاي آن راهنما بايد وقتي پروژه عملياتي مي

 استفاده شود. 

 بررسي ابزار رسيدگي

 ي: ها بايد مشخص شوند يعن ها، منابع اطالعاتي الزم براي استفاده آن هنگام تدوين شاخص

 گيرد؛  چه اطالعاتي در دستر  قرار مي

 به چه شکلي 

 چه كسي بايد اين اطالعات را فراهم كند.

 منابع خارج از پروژه بايد از لحاظ در دستر  بودن، قابليت اطمينان و مرتبط بودن ارزيابي شوند: 

هايي ك ه   نيز بايد ارزيابي شود. شاخص شود هاي الزم براي هر نوع اطالعات كه به وسيله خود پروژه توليد مي كار و هزينه

هايي كه پس از  هاي قابل رسيدگي تعويض شوند. شاخص نتوانيم ابزار رسيدگي مناسبي برايشان شناسايي كنيم بايد با شاخص

 تر تعويض شوند.  تر و ارزان هاي ساده در نظر گرفتن هزينه و كاربرد و سودمندي، پرهزينه تشخيص داده شوند بايد با شاخص

ها نيز باشند. در بسياري م وارد، اف زودن ي ک س تون ب ه       ها بايد شامل مشخص كردن ابزار رسيدگي به آن تدوين شاخص

تواند مفيد باشد. جهت بررسي مفيد بودن شاخص سواالت ذيل را مي توان مطرح  به ماتريس پروژه مي "ابزار رسيدگي"عنوان 

 نمود: 

  ، ها و غيره( قابل دسترسي است؟ پروندهآيا اطالعات از منابع موجود )آمارها 

  آيا اين اطالعات حقيقي و روزآمد هست؟ 
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 هاي خاص الزم است؟  آيا گردآوري داده 

 كند؟  ها را توجيه مي آن  ها هزينه هاي اين داده اگر پاسخ آري است آيا فايده 

 آيد. ا جزئيات مناسب بدست ميبا مشخص شدن گام هاي فوق و تعيين دقيق هر كدام، در نهايت يک برنامه عملياتي ب

 يسوختليپ يفناور يسند مل يشنهاديروش پ -1-2-2

ن اس ناد، س ند   ي  ان اي  اتفاق افتاده است. از م يفناور ين اسناد مليدر حوزه تدو يران تاكنون تجارب مختلف و متنوعيدر ا

بوده  يو نوآور ياست فناوريس ين اسناد بر اصول علميترن و منطبقيمندتراز نظام يکيبدون شک  يسوختليپ يتوسعه فناور

 يشنهاديپ يکردهايها و روروش يبه معرف ياتين برنامه عملين اهداف، ارائه راهبردها، و تدويتدو يهان سند در حوزهياست. ا

 . 1ده استيها در دو كتاب به چاپ رسن روشيخود پرداخته است كه مشروح ا

 ياستفاده نمود، روش استفاده شده در سند توس عه فن اور   ياتينامه عملن بريتدو يتوان از آن برايكه م ييهااز روش يکي

-ادهيپ يگردد. برايقلمداد م يتوسعه فناور يراهبردها يسازادهيپ يبرا يروش ياتيعمل ن روش، برنامهياست. در ا يسوختليپ

جهت  يعنوان چارچوببه يمل ينوآور يهاکرد نظامي، استفاده از روياتيعمل يهاشده در قالب برنامه يطراح يراهبردها يساز

ن يشترياز ب يمل ين روش، نظام نوآوريان شده در ايگردد. بر طبق ادله بيشنهاد ميت در روش مذكور پيت اقدامات و فعاليهدا

 برخوردار است: ياسناد مل يهاحوزه يهافرضشيت انطباق با پيقابل

گيري يک نوآوري در  د تا همة عوامل موثر بر شکل، رويکرد كاملي است كه سعي داريمل يمدل نظام نوآور .1

ها و قواعد غير  مانند عرف  داخل مرزهاي يک كشور را توضيح دهد. در اين مدل حتي نهادهاي غير رسمي

توان گفت  گيرند. در يک كلمه مي حاكم بر رفتار اجزاي سيستم مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي رسمي

 ممتاز آن است. اين مدل، ويژگي "جامعيت"

ک كشور را مورد مطالعه قرار يدر سطح  ياين مدل نه تنها عوامل و اجزاي درگير و موثر در توسعه فناور .2

دهد، بلکه تاكيد زيادي بر روابط و تعامل بين اين اجزاء دارد. فرآيند نوآوري و يادگيري در اين مدل جز از  مي

                                                 

 1386مقدم و همکاران، ؛ باقري1386.آراستی و همکاران، 1
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گيرد. بنابراين لحاظ كردن تبادل  آنها صورت نمي طريق تبادل دانش بين اجزاي سيستم و همکاري بين

 اطالعات بين اجزاء سيستم و جريان دانش و منابع بين آنها نيز از خصوصيات اين مدل است.

گيري نوآوري را به صورت جامعي در چهار سطح مورد تجزيه و تحليل قرار  اين مدل عوامل موثر بر شکل .3

گيري نوآوري در آنها  ها به چگونگي شکل هاي بنگاه ها و توانمندي دهد. در سطح خرد با تمركز بر قابليت مي

گيري فرآيند نوآوري و  هاي صنعتي، به تحليل چگونگي شکل پردازد. در سطح مياني با تبيين مفهوم خوشه مي

 پردازد. در سطح كالن ها و ديگر عوامل مي يادگيري در خوشة صنعتي، از طريق روابط عمودي و افقي بين بنگاه

به بررسي عوامل موثر بر نوآوري در سطح يک كشور و عوامل شکل دهندة فضاي نوآوري مانند قوانين مالکيت 

هاي دانش بين مرز ملي سيستم با محيط بين  پردازد. در سطح بين المللي نيز با در نظر گرفتن جريان فکري مي

دهي يک نوآوري فناورانه  ني در شکلو دانش ف يالملل به بررسي نقش اين تبادالت به صورت انتقال فناور

 پردازد. مي

دهد كه بتوان اجزاي سيستم را نه به صورت  اين اجازه را مي يمل يحاكم بر مدل نظام نوآور نگاه سيستمي  .4

عوامل منفرد و مجزا و بلکه به صورت جزئي از يک سيستم كلي و در تعامل با ساير اجزاء، مورد تجزيه و تحليل 

 قرار داد.

انجام برساند ارائه ش ود. پ س از   د بهيبا يمل يک نظام نوآوريكه  يياز كاركردها يريروش، ابتدا الزم است تا تصو نيدر ا

 يزي  پرداخته شود. منظ ور از مم  يفناور يزيها، الزم است تا به ممآن يريگاندازه يز ارائه شاخص برايف هر كاركرد و نيتوص

  ب راي   توان مين،  باشيم  نداشته  " داريم"  از آنچه  دقيقي ارزيابيدر كشور است. تا  يرفناو يت فعلياز وضع يريارائه تصو يفناور

  ب ه . اند شده  طراحي  و بهينه  ، كامل ها درست ها و سياست رنامهب  بود كه  و مطمئن برداشت  گام مطلوب  وضعيت  سمت  به  حركت

در   نوآوري  از وضعيت  و مميزي  ارزيابي  با چگونگي  در رابطه  گيري چشم  هاي و پژوهش  اخير، مطالعات  در چند سال  دليل  همين

  هاي دستورالعمل  حتي  كه  است  رفته  ها تا آنجا پيش و پژوهش  مطالعات اين  نتايج . است  گرفته  انجام  يا كشور خاص  حوزه  يک
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  و ارائه  تهيه 2و توسعه  اقتصادي  هاي همکاري  توسط سازمان  اتيفراسک  دستورالعمل و 1اسلو  دستورالعمل مانند  استاندارد و كاملي

  س ازمان  عض و   مانن د تايلن د و كش ورهاي     بس ياري   ،كشورهاي نوآوري  استاندارد در ارزيابي  هاي روش  از ارائه  پس . است  شده

  و ارزيابي  يجنتا  بر اين  مبتنيد ين مرحله، باير آخرد .اند نموده  بارها استفاده  دستورالعمل  از اينو توسعه   اقتصادي  هاي همکاري

 . ارائه شود يتوسعة فناور  تحقق  برايو راهکارهايي مناسب   هاپيشنهاد موجود،  وضعيت

 يفناور يزيمم يتوان برايها منگارش درآمده است كه از آنبه يفناور يزيرامون موضوع مميپ يمختلف يهاتاكنون كتاب

ک رد  ياس ت، رو  يك ار و اق دامات ض رور   ز كه مربوط به ارائه راهياستفاده كرد. درمورد مرحله آخر ن يمل يوآوردر قالب نظام ن

 ياتين برنامه عمليتدو يشتر چارچوب اصليب ياز است تا قدرين قسمت نين، در ايکرد قالب است. بنابرايخبرگان رو ينظرسنج

نظ ام   يح اج زا يد بر تشرين كار در ادامه و با تاكياست روشن شود. اآن  يهاو كاركردها و شاخص يمل ينوآور يهاكه نظام

 رسد.يكاربرد دارد به انجام م  ياتين برنامه عمليكه در تدو يمل ينوآور

  ه اي تم امي  ، بايد وظايف و فعاليتيمل يگيري كارآمد زنجيره خلق، نشر و بکارگيري دانش در هر نظام نوآور براي شکل

در توس عه   يض رور  يه ا تيفعال يهاتوان در قالب گروهيف را مين وظايو تعيين شده باشد. مجموعه ااجزاي سيستم، تبيين 

هاي  هاي كلي آن يا حلقه ، فعاليتيمل يل نمود. منظور از كاركردهاي نظام نوآوريتحل يمل ينظام نوآور يا كاركردهاي يفناور

ها  هاي كلي به يکسري فعاليت باشد. هر كدام از كاركردها يا فعاليت يسازي و بازاريابي( م زنجيره دانش )از خلق ايده تا تجاري

 شوند. ناميده مي  يمل يهاي نظام نوآور شوند كه آنها فعاليت يا كاركردهاي تخصصي تقسيم مي

 ن وآوري  نظ ام ه اي   ، به يکپارچه سازي تعاريف ارائه شده در مورد كاركردها و فعاليت3سازمان همکاري و توسعه اقتصادي

اي ن س ازمان م نعکس ش ده اس ت. در       1999پردازد كه در گزارش ات س ال    صنعتي و استاندارد كردن آنها )در حد ممکن( مي

 شوند: گزارشات مزبور، كاركردها بصورت زير تقسيم بندي مي

 سياستگذاري و هدايت نوآوري 

  تسهيل و تأمين بودجهR&D 

                                                 

1
 Oslo Manual 

2. OECD 
3
 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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  انجامR&D 

 انتقال تکنولوژي 

 توسعه نيروي انساني 

 شار تکنولوژي انت 

   ارتقاي كارآفريني تکنولوژي 

 توليد كاال و خدمات 

 سياستگذاري و هدايت نوآوري -1-2-2-1

است. ن وآوري يک ي از ابزاره اي مناس ب در      ي، نوآوري و تغييرات فناوريهمانگونه كه اشاره شد قلب تپندة توسعة فناور

آوري و تعريف سيستم )بعنوان مجموع ه اي از اج زاء   به نو  علت ديد سيستمياست. در واقع به يجهت رسيدن به توسعه فناور

و روابط آنها، هدف واحدي را دنب ال   اجزاءمختلف و روابط حاكم بين اين اجزاء در جهت رسيدن به هدفي واحد(، بايستي كليه 

 گيري واحدي )به سمت اهداف كلي صنعت( داشته باشند. هاي درون سيستم، جهت كنند تا مجموعه فعاليت

 سيستمهاي درون  گذاري كلي است تا جايگاه مجموعة اجزاء و فعاليت، سياستيمل يدر نظام نوآور الزمكاركرد  اولين پس

مشخص ش ده آن گ ام   صنعت و اهداف  يشده و بتوانند با قدرت و استحکام بيشتري در جهت توسعه فناور مشخصبه خوبي 

كن د، نيازمن د حماي ت و     د محصول ي ا خ دمت جدي دي را آغ از    هاي صنعتي، توليبردارند. به عنوان مثال، اگر يکي از شركت

 يمل يپشتيباني سياستگذاران صنعت مربوطه است تا بتواند محصول/ خدمت خود را به بازار عرضه كند. بنابراين در نظام نوآور

اي است  د دشوار و پيچيدهها، فرآين هاي كلي، تعيين و تدوين گردند. تعيين اين اهداف و سياست هر صنعت، در ابتدا بايد سياست

طلبد. اما بايد توجه كرد كه اين فرآيند و اجزاي درگير، به صنعت م ورد مطالع ه    هاي خاصي را مي كه همکاري اجزاء و سازمان

 بستگي دارد.

در   ك ارايي   و عدم  عف. ضباشد مي  يمل يعنصر نظام نوآور  و مهمترين  ترين حياتي، كاركرد  اين  كه  گفت  توان مي  جرأت  به

  ب ا ص رف    ت وان  را نم ي   تنه ا آن   نه  كه  تأثيرگذار است  سيستم  بر عملکرد كل  آنچنان  يمل ينظام نوآور  گذاريعنصر سياست

عنص ر ني ز در     اي ن   و هوش مندي   ديگر، ق وت   از طرف. شد خواهد  هم منابع  اتالف  باعث  كرد، بلکه  جبران  فراوان  هاي هزينه

 . بسيار مؤثر است  سيستم  اهداف  به  دستيابي  و تسريع  سيستم  اراييوك  اثربخشي
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  ب ين   عناصر و اجزا و ناهم اهنگي  ساير  يدگيشپا  از هم  منجر به  عنصري  وجود چنين  و يا ضعف  عدم  كه  گفت  شايد بتوان

عنص ر    ب ه   ده ي  ايجاد و ش کل   در حقيقت . نخواهد داشت وجود  منسجمي  سيستم  گفت  توان مي  كه  طوري  شد به آنها خواهد

  ارزيابي  امر وظيفه  در ابتداي  كه  عنصر است  زيرا اين. باشد مي  يمل ينظام نوآور  در تحقق  اولويت  ، اولين سيستم  گذاري سياست

  از وض عيت   و ش ناخت   ارزيابي  اين دارد تا براسا بر عهده آنها را   بين  ندهاييوو پ  عناصر سيستم  و ضعف  نقاط قوت  و شناخت

  به  سيستم  و هدايت  ساختار سيستم  به  مناسب  دهي  و شکل  ضعف نقاط  رفع  در جهت  و كامل  صحيح  گذاريسياست  به  سيستم

  س طوح   تصميمات  به  دهنده  و جهت  گيري تصميم  سطح  ترين ، عالي يمل يعنصر در نظام نوآور  ايناقدام نمايد.   مطلوب  جهت

و ساير اج زاء اگ ر     خواهدداشت  را بر عهده  سيستم  كل ، فرماندهي مغز سيستم  مثابه  عنصر به  اين  در حقيقت .تر خواهدبود پايين

  تنظ يم   ه اي  سياس ت   تحقق  و براي  آنها در جهت  تصميمات  دارا هستند، اما در اصل خود را  در سطوح  گيري تصميم  قدرت  چه

  و ش ناخت   ارزي ابي  از  پس  عنصر سياستگذار سيستم  وظيفه  اولين  بنابراين .باشد مي  سيستم  گذاريعنصر سياست  از طرف  شده

  ده ي   و جه ت   سياس تگذاري   از آن  و پس  سيستم  اهداف  تحقق  مورد نياز براي  ساختار و فرآيندهاي  ، طراحي سيستم  وضعيت

 .باشد مي  سيستم  اهداف  تحقق  براي  سيستم  حركت  به  مناسب

  ك ه   است  متعددي  نهادهاي مراكز و  جايگاه  در كشور، نيازمند تعيين يتوسعه فناور  يمل يساختار نظام نوآور  دقيق  طراحي

،  صنعتي  هايو بنگاه  و تحقيقاتي  بر مراكز آموزشي  عالوه .دهند مي  را تشکيل  ، توليد، بازاريابي ، تحقيق آموزش  زنجيره  هاي حلقه

، مراكزاس تاندارد، مراك ز   يفناور  ، مراكز انتقال رساني  ، مراكز اطالعختراعا  مراكز ثبت  از قبيل  مختلفي  عمومي  نهادهاي  نياز به

  تکمي ل   م ورد نظ ر   يفن اور   يمل ينظام نوآور باشد تا نيز مي  و مراكز رشد و غيره  و فناوري  تحقيقاتي  هاي ، پار  تأييد كيفي

از   ، حفاظ ت  ، گم ر   حق وقي   ها، نهاده اي  ، بانک گذاري سرمايه  نهادهاي  همچون  پيراموني  هاي ارتباط بخش  همچنين .گردد

 .گردد  ترسيم  دقت  به  كشور بايستي  سوختي پيل  يمل ينظام نوآور  داخلي  نيز با اجزاي  غيره و  محيط زيست

 :باشد زير مي  شرح  به  يمل ينظام نوآور  عنصر سياستگذاريامات و اقد  وظايف  ترين اصلي  گفت  توان مي

  ه اي  مميزي"  با انجام  سيستم  و عملکرد اجزاء و كل  يمل ياجزاء و عناصر نظام نوآور  وضعيت  دائمي  و ارزيابي  شناخت .1

 (.يکبار  دو سال هر مثالي )ا دوره  صورت  استاندارد و به "نوآوري

  درست  و ارزيابي  مربوطه  در زمينه  يفناور  و توسعه  نوآوري  جهاني  روندهاي  جانبه  و همه  ، عميق دقيق  و شناخت  پايش .2

 . مربوطه  و بازارهاي  ، فناوري پژوهش  و تحوالت  جهان  مختلف  در كشورهاي فناورانه  هاي پيشرفت   از وضعيت
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  يمل   يموجود نظام نوآور  وضعيت از  آمده  بدست  شناخت  مبنايخود، بر   وسيع  معناي  به " نوآوري  هاي سياست"  دوينت .3

و   آن  حرك ت   ب ه   ده ي  و جه ت   يمل   ينظ ام ن وآور    منس جم   گي ري  ش کل   ب ه   كمک  جهت  جهاني  و روند تحوالت

 . سيستم  اهداف  تحقق  در جهت  اجزاء و عناصر سيستم  همه  هاي فعاليت  كردن  هماهنگ

و   ده ي   جه ت   باع ث   ك ه   مش خص  و  بلندمدت  زماني  افق  در يک  سيستم  از وضعيت  انداز مطلوب چشم  و ارائه  طراحي .4

 .شود مي انداز چشم  به  دستيابي  براي  مختلف  هاي فعاليت  هماهنگي

،  وس عه و ت  مانن د تحقي ق    اص لي   ه اي  و گام  مراحل  كردن  انداز و مشخص چشم  به  دستيابي نگاشتره  و تعيين  طراحي .5

 .شود  انداز بايد پيموده چشم  به  رسيدن  براي  كه  ، توليد و بازاريابي سازي  تجاري

 . است  شده  طي  كه مسيري  از ميزان  دائمي  و ارزيابي  شده  مسير طراحي  پيمودن  مورد نياز براي  منابع  بسيج .6

 . و رشد علمي  نوآوري  شوقو م  پذير و محر  ، انعطاف پويا و بالنده  محيطي  آوردن  فراهم

 ق و توسعهيتسهيل و تأمين بودجه تحق -1-2-2-2

ه اي درون سيس تم، ب ه     دهي و پيش برد فعالي ت   تعيين و تدوين گرديد براي شکل ياز آنکه اهداف كلي توسعه فناور پس

عي باعث تس هيل،  هاي نوآوري و تحقيقات نياز است. به طور كلي موسساتي كه به نو بنيادهايي براي حمايت و تسهيل فعاليت

توان به موسساتي كه  گيرند. از جمله مهمترين اين موسسات مي شوند در اين طبقه قرار مي تعديل و يا تسريع فرآيند نوآوري مي

كنند اشاره كرد. همچن ين ادارات ثب ت پتن ت و موسس ات اس تاندارد ني ز        هاي نوآوري را تأمين مي منابع مالي و بودجه فعاليت

 هاي نوآوري پرداخته خواهد شد.  شود. بنابراين در ادامه به نقش اين موسسات و ارتباط آنها با سيستم ميمشمول اين دسته 

تعي ين   سيستمعلت تفکيک اين كاركرد از كاركرد قبلي سيستم )سياستگذاري كلي( به اين جهت است كه در اينجا اهداف 

 شوند. ن به اين اهداف، معرفي و تعيين ميگيري و رسيد شوند، بلکه ابزارهايي استاندارد براي جهت نمي

 توان به موارد زير اشاره كرد: هاي اين كاركرد مي از مهمترين فعاليت بنابراين

  يمل يگذاري و تأمين منابع مالي در نظام نوآور سرمايه .1
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وابستگي زيادي ب ه   تأمين منابع مالي در تسهيل نوآوري از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه توانايي صنعت در نوآوري

رش د اقتص ادي و اش تغال     احياءگذاري در نوآوري، تأثير بسزايي بر  سيستم مالي نوآوري آن صنعت دارد. عالوه بر اين، سرمايه

ها در راه نوآوري، عدم دسترسي به منابع مالي خارج از شركت است )تاكيد ما بر ت أمين من ابع    دارد. يکي از موانع جدي شركت

ها در درازمدت به توانايي يادگيري آنها  شركت، در راستاي اقدامات نوآورانه است(. از آنجائيکه دوام و رشد شركت مالي از خارج

ها، بررس ي و ش ناخت    بستگي دارد و توانايي يادگيري نيز به نوبه خود به ايجاد و نگهداري عواملي نظير نيروي انساني، مهارت

ه ا و   صيص منابع مالي به آموزش، تحقيق و توسعه، طراح ي محص ول، ارتق اي توان ايي    تخ بنابراينبازار و غيره بستگي دارد، 

 رسد. هاي سازماني، ضروري بنظر مي مهارت

 سيستم حقوق مالکيت معنوي  .2

س ازي آن در ب ين كش ورهاي     ها( و همچنين همسان برقراري سيستم حقوق مالکيت معنوي )با هدف محافظت از نوآوري

افزا است. در اين زمينه ب ه چن د    هاي دانش ها در تحقيقات و ارتقاي فعاليت گذاري بيشتر شركت ايهمختلف، محركي براي سرم

در سطح جامعه كم ک    سازي سيستم حقوق مالکيت معنوي، به افزايش رفاه عمومي توان اشاره كرد: اوالر همسان نکته كلي مي

كن د.   هاي تحقيقاتي كمک م ي  تحقيقاتي و تقسيم ريسک فعاليتهاي  كند. ثانيار وجود اين الگوي انگيزشي به تعريف پروژه مي

 معنوي و محافظت از نوآوري، عامل انگيزشي مناسبي جهت ترويج و تسهيل نوآوري است. بعبارتي برقراري سيستم مالکيت

 استاندارد سازي  .3

سازي اشاره ك رد.   سسات استانداردتوان به مو گيرند، مي كننده قرار مي از ديگر نهادهايي كه در ذيل عنوان نهادهاي تسهيل

ب ين اج زاي    اس تانداردهايي و حركت به سمت توسعه تکنولوژي ص نعت، الزم اس ت ت ا     يمل يدر يکپارچه سازي نظام نوآور

 سيستم حکمفرما شود تا در كل سيستم هماهنگي و زبان مشتركي حاكم شود.

تا حدي ملي و تا حدي بين المللي اس ت. اس تانداردها    سازند. اين سيستم استانداردها چارچوب كلي نوآوري را مشخص مي

سازي ارتب اط نزديک ي وج ود دارد،     شوند. بين فرآيندهاي نوآوري و استاندارد توسط موسسات استاندارد ثبت شده و پيگيري مي

الف جه ت  ب وده و گ اهي در خ     يک ديگر باشند كه گاهي مکمل  بطوريکه هر دو عناصر اصلي ايجاد و يا بهبود تکنولوژي مي

س ازي و پاتن ت، نت ايج و     هاي فرديست، كه از طريق سيستم اس تاندارد  ها اغلب نتيجه تالش كنند. نوآوري يکديگر حركت مي
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ها و تجارب خود را در اختي ار   شود. در حقيقت افراد مبتکر و نوآور با مراجعه به اين موسسات، ايده منافعش به صنعت منتقل مي

ش ود.   سازي هم در مورد محصول و هم در مورد فرآيند، انج ام م ي   آورند. استاندارد داردها را بوجود ميديگران قرار داده و استان

كند، چرا كه باعث گسترش بازار )افزايش حق انتخاب( شده و ب ه   سازي در مجموع از منافع مصرف كننده حمايت مي استاندارد

كنندگان نيز افزايش  درت بکارگيري محصوالت جديد توسط مصرفسازي ق بخشد، عالوه بر اين با استاندارد نوآوري سرعت مي

 يابد. مي

 ق و توسعهيانجام تحق -1-2-2-3

همانگونه كه قبالر تشريح شد، تحقيق و توسعه تنها يکي از اجزاء نوآوري است، اما به علت عدم وجود اطالعات و آمار كمي 

 R&Dم به انجام تحقيق و توسعه محدود شده است. بنابراين هاي نوآورانه، كاركردهاي نوآورانه سيست و مناسب در مورد فعاليت 

شده و ب ه تعي ين و معرف ي     شاخص مهم نوآوري، در نظر گرفته شده است. در واقع در اين مرحله وارد سطح اجرايي  عنوانبه 

اي  ردي و توسعهدهنده تحقيقات بنيادي، كارب شود. اين مجريان كه انجام پرداخته مي در سطوح مختلف سيستم  R&Dمجريان 

هستند، يکي از مهمترين كاركردهاي سيستم را بر عهده داشته و يکي از من ابع داخل ي دان ش در سيس تم ب ه ش مار        يفناور

 روند. مي

هاي تحقيق ات ص نعتي و ب ا ه دف تحقي ق و توس عه پيرام ون         در ابتدا بصورت آزمايشگاه R&Dموسسات انجام دهنده 

هاي شيميايي آغاز به كار نمودند. با  بود يافته، در زمينه صنايعي نظير الکترونيک و فرآوردهمحصوالت و فرآيندهاي جديد يا به

كاربردي نيز در دستور كار اين  علومهاي مهندسي جديد و  ها، به تدريج تحقيقات در رشته ها با دانشگاه مشاركت اين آزمايشگاه

 اختصاص يافته است. "ابداع و اختراع  "آيند ها به فر ها قرار گرفته و بخشي از اين فعاليت آزمايشگاه

هاي زي ادي از جمل ه آزم ايش، اص الح،      شود زيرا تالش ابداع و اختراع فعاليتي است كه در آن محصول نهائي حاصل نمي

ر هاي تحقيقاتي ايجاد شده د سازي قبل از عرضه محصول به بازار مورد نياز است. نقش واحدها و آزمايشگاه بازنگري و تجاري

اين واحدها به جايگ اه   صنايعباشد. زيرا در اكثر  ها و مراكز دولتي مهمتر مي هاي مستقر در دانشگاه صنعت نسبت به آزمايشگاه

ص نايع(. عل ت اي ن     اند )البت ه ن ه در تم امي    )بعنوان يکي از اجزاي فرآيند نوآوري( تبديل شده R&Dهاي  اصلي انجام فعاليت

 يكنن دگان فن اور   ، نق اط ق وت و ض عف آن توس ط اس تفاده     يالر پس از خلق و انتش ار فن اور  موضوع عبارت است از اينکه او

هاي فعال در يک صنعت خاص به  شود. بنابراين در طول زمان شركت كنندگان آنها( شناسائي مي ها و مشتريان و تأمين )شركت
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دانشمندان بلکه به ميزان زيادي ب ر تجرب ه     يهاي علم گرايش پيدا كردند كه نه تنها بر پايه يافته R&Dسمت نوع خاصي از 

ها مستلزم يکپ ارچگي  يباشد و اين سودآوري در بسياري از فناور متکي باشد. ثانيار يکي از اهداف نوآوري كسب سود بيشتر مي

 با توليد و بازاريابي است كه در قالب يک سازمان قابل حصول است.  R&Dهاي  فعاليت

باشد كه زماني در كشورهاي  مي  ييهايدر حال توسعه مستلزم يادگيري يا بکارگيري فناورگاهي يک نوآوري در كشوري 

مهندس ي   "ه ا، بوس يله فرآين د     صنعتي به كار گرفته شده است. اين يادگيري جهت توليد محصوالت يا استفاده از تکنولوژي

باش د ام ا مهندس ي     نمي R&Dهاي  اليتگيرد. گرچه در برخي كشورها فرآيند مهندسي معکو  جزو فع صورت مي "معکو 

ها  است بطوريکه در دوران توسعه اقتصادي كشور كره، مهندسي معکو  يکي از مهمترين فعاليت R&Dمعکو  بسيار شبيه 

بوده كه باعث توليد محصوالت كامالر متفاوتي شده است. همينطور اين فرآيند در كشورهاي صنعتي يکي  R&Dدر واحدهاي 

اي و ك اربردي،   رود. بنابراين در اين تحقيق ع الوه ب ر تحقيق ات بني ادي، توس عه      ابع كسب دانش يه شمار مياز مهمترين من

گيرن د. در ادام ه توض يحاتي در خص وص      در نظر مي R&Dهاي موسسات انجام دهنده  مهندسي معکو  را نيز جزو فعاليت

 شود. ارائه مي ها شگاهو دان  مراكز تحقيقاتي  و جايگاه  تحقيقات  انواع  بندي  طبقه

  بنيادي  تحقيقات 

  ه اي  ناش ناخته   و كش ف   دانش  مرزهاي  توسعه  آن  عمده  هدف  هستند كه  اصلي  هاي كاوش 1 اي و يا پايه  بنيادي  تحقيقات

گي رد،   م ي   ص ورت   ويز روي كنجکاار اعمدت  و اجتماعي  اقتصادي  از نتايج  فارغ  كه تحقيقات  نوع  از اين  بخش  آن . است  علمي

  زمينه  نمودن  فراهم  به  گرا معطوف مأموريت  بنيادي  و يا تحقيقات يراهبرد  تحقيقات متقابال ر .شود مي  ناميده 2 محض  تحقيقات

  كمي  خشها و ب معموال توسط دانشگاه  بنيادي  تحقيقات  عمده .باشد مي  و آتي  جاري كاربردي  مسائل  منظور حل  به  الزم  علمي

 .]1[ گيرد مي  انجام  دولتي  تحقيقاتي  توسط مؤسسات نيز  از آن

 

  كاربردي  تحقيقات

                                                 

1
 Basic Research 

2
 Pure Research 
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  تحقيق ات   ه اي  كاربرد يافته  كشف  آن  اصلي  هدف  شودكه مي  اطالق  اصيل  هاياز كاوش  دسته  آن  به 1 كاربردي  تحقيقات

  ها و مؤسس ات  توسط دانشگاه ارعمدت باشد. اين تحقيقات مي  تحقيقات  نتايج  كردن  كاربردي به  مربوطه  مشکل  و نيز رفع  بنيادي

 .گيرد مي صورت  تحقيقاتي

  اي توسعه  تحقيقات

  آن  اص لي   ه دف   گ ردد ك ه   مي  اطالق  كاربردي  تحقيقات  هاي بريافته  مبتني  تحقيقاتي  هاي فعاليت  به 2 اي توسعه  تحقيقات

  تحقيق ات  اين . جديد است  هاي و يا روش  ، مواد ابزار، خدمات ايجاد و يا بهبود محصوالت  جهت  زمال هاي روش  و اجراي  تدوين

  ن وع   اين .پذيرد مي  صورت  مستقل  تحقيقاتي و يا مؤسسات  دانشگاهي  صنايع  به  وابسته  بزرگ  تحقيقاتي  توسط مؤسسات ارعمدت

  به  مربوطه  را در زمينه  تحقيقاتي  هاي درصد بودجه 90تا  80  ، بين است  پرهزينه سيارب معموالر  آن  لحاظ طبيعت  به  كه  تحقيقات

 .دهد مي  اختصاص خود

  معکوس  سيمهند

 هاي  يکي از روش در حقيقت  را كه  معکو   مهندسيتوان  آنگاه مي،  بدانيم  نادانسته  منظور كشف  به  را فرآيندي  اگر تحقيق

 .آورد  حساب  به  تحقيقات  در زمره -توسعه در حال  در كشورهايار خصوص -  است فناوري  و انتقال  دستيابي  جهت  اصلي

  سيس تم   مج دد و ب ازآفريني   طراح ي   محق ق   اصلي  و وظيفه  موجود است  آن  و نمونه  ، موضوع ايده  از تحقيقات  نوع  در اين

در  .باش د  م ي  -موج ود    تحقيقات  نتايج  به  مراجعه -  تتبعي و  طراحي  توجهي  لقاب  حجم  نيازمند انجام  فعاليت  اين . موجود است

  از تحقيق ات   دس ته   ، اي ن  اس ت   منتشر شده  و يا اقتصادي  امنيتي  داليل  به مورد نياز قبال ر  تحقيقات  نتايج  موارد نيز كه  بعضي

  و مؤسسات  تحقيقاتي  هاي شركت توسط تارعمد  تحقيقات  نوع  اين .بود هدخوا  آن  مختلف  از انواع  اصيل  تحقيقات  انجام نيازمند

 .پذيرد مي  صورت  تحقيقاتي

                                                 

1
 Applied Research 

2
 Developmental Research 
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 يانتقال فناور -1-2-2-4

هاي  ، با توجه به ميزان توانمندي كه نسبت به آن حوزه وجود دارد و همچنين ارزيابي روشيدر مسير دستيابي به هر فناور

ش ود. ب دليل    تركيبي و مياني انتخاب م ي  هاي روشونزا يا انتقال تکنولوژي و يا هاي توسعه در مختلف دستيابي يکي از روش

از منابع  يدر بسياري از موارد، الزم است تا ساز وكاري براي انتقال مناسب و كارآمد دانش و فناور يلزوم انتقال دانش و فناور

ت ر ش دن اي ن فرآين د در جه ت       و هرچه اثر بخش كارهاي مختلفي جهت تسهيلها از راه خارجي تعبيه شود. بسياري از دولت

ها و منابع مالي كم بهره، تسهيالت حقوقي و قانوني مورد نياز از قبيل تسهيالت  كنند. تخصيص وام استفاده مي يتوسعه فناور

 شود. هاي مالياتي از جمله راهکارهايي است كه توسط دولت به كار گرفته مي گمركي و اعطاي معافيت

كنن د. در ه ر    و انتشار آن به مراكز مربوطه اقدام م ي  يها خود مستقيمار به انتقال دانش و فناور رد حتي دولتدر بعضي موا

گيرد. اهميت اين كاركرد  قراراست كه بايد مورد توجه  يمل يترين كاركردهاي نظام نوآور يکي از كليدي يصورت انتقال فناور

 شوند از اهميت بيشتري برخوردار است. محسوب مي يتوسعه فناور در كشورهايي كه به عنوان پيرو و نه پيشرو در

 يكارآفريني فناور -1-2-2-5

مربوطه   هاي فعاليتباشد. هر چند ممکن است  مي ي، ارتقاي كارآفريني فناوريمل ييکي از كاركردهاي اساسي نظام نوآور

ا در كش ورهاي موف ق در مراك ز حماي ت از     ههاي مختلف دنبال شود، ولي معموالر اينگونه فعاليت بصورت پراكنده در سازمان

، در آمريکا شکل گرفتند. هدف اصلي از تش کيل چن ين   1959كارآفريني متمركز شده است. اين مراكز براي اولين بار در سال 

ها در طول دوره اولي ه ش کل گي ري،     هاي جوان، كمک به رشد اين شركت محلي براي پرورش شركت "مراكزي اين بود كه 

فراهم شود.  "هاي فني و مکان مشتركي براي كار با شرايطي آسان  هاي مديريتي، دسترسي به منافع مالي، حمايت ارائه كمک

م ورد از آنه ا در    500مركز در سطح جهان خصوصار در آمريکا، اروپا و ژاپ ن فع ال ب وده، ك ه ب يش از       1500امروزه بيش از 

 كشورهاي در حال توسعه متمركز است.

مركز حمايت از كارآفريني، مکاني است كه كسب و كارهاي جديد در آن خلق شده و از كارآفرينان )قب ل از  به زبان ساده، 

هاي مالي،  ها در قالب حمايت اين كمک .كند گذاري نمود( حمايت مي اي برسد كه بتوان بر آن سرمايه آنکه طرح آنها به مرحله

است. بطور خالصه اهداف اين مركز عبارت است از تقويت خود اشتغالي،  رهيهاي مديريت و غ اداري، بازاريابي، طراحي، آموزش
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هاي خالق، ايجاد  سازي ايدهتوسعه كسب و كار، تسريع رشد اقتصادي، كاهش نرخ شکست كسب و كارها و ارتقاء آنها، تجاري

 .]1[باشد   و خلق ثروت مي ياشتغال، توسعه فناور

 توسعه منابع انساني -1-2-2-6

در آن سيستم  كشورها، نقش بسيار مهمي يمل يبعنوان يکي از كاركردهاي اصلي در ساختار نظام نوآور توسعه منابع انساني

و جابجايي افراد تاكيد شده، بلکه ب ر   مداومپذيري، سازگاري، آموزش  كند. در مباحث مربوطه نه تنها بر اهميت انعطاف ايفا مي

 انش نيز اشاره شده است.نقش افراد در فرآيند يادگيري سازماني و دسترسي به د

كن د، زي را اي ن     در جوام ع يادگيرن ده ايف ا م ي     طبق مطالعه اي كه در استراليا صورت گرفته، تحصيالت عالي نقش مهمي

شود، بطوريکه اين افراد  تحصيالت در هر شکل و تخصصي كه باشد باعث پرورش و پااليش افکار و تربيت افراد يادگيرنده مي

هاي آموزشي، اقتص ادي و سياس ي عميق ار ب ه      گيرند. امروزه سيستم ها، جامعه و كشور به عهده مي زماناي در سا نقش سازنده

در  1996در مطالعه سال  OECDندارد. سازمان  وجوديکديگر وابسته بوده و امکان توسعه يکي، بدون در نظر گرفتن ديگري 

يستم آموزشي با سيستم هاي اقتصادي، تاكيد كرده است. هاي دولت در مرتبط ساختن س ، بر نقش سياستيحوزه علم و فناور

وري و رش د اقتص ادي،    آمده است كه: ضعف توسعه نيروي انساني نه تنها بهره 1996همچنين در مطالعه دولت كانادا در سال 

پيوستگي جامعه  بلکه كيفيت زندگي )نظير سالمت فيزيکي و رواني، قدرت تربيت فرزندان سالم( و باالخره توانايي حفظ نظم و

 دهد. را نيز تحت تأثير قرار مي

ه اي فن ي و م ديريتي     گونه فعاليت نوآوري، خلق ايده در ذهن افرادي نوآور و خ الق اس ت و توانمن دي    اساسار محور هر 

حض ور   ده د. بن ابراين   متخصصان سيستم، ايده خلق شده را مرحله به مرحله پيش برده و آنرا با يک كاربرد در بازار پيوند م ي 

هاي تخصصي آنه ا،   هاي الزم و پيشرفته براي افزايش سطح قابليت نيروي انساني شايسته و توانمند در سيستم و ارائه آموزش

افراد در بين اج زاي مختل ف سيس تم،     انتقالهاي موفقيت در امر نوآوري در كليت سيستم است. از سوي ديگر،  از پيش شرط

نگري و ارتقاء توانمندي خود پرسنل  رود و از سوي ديگر، باعث جامع به شمار مي يفناور هاي مهم انتقال دانش و يکي از روش

 توان به موارد زير اشاره كرد: مي "توسعه نيروي انساني "هاي زير مجموعه كاركرد  شود. از مهمترين فعاليت مي

  آموزش 

 تسهيل جابجايي افراد 
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ه ا، موسس ات آموزش ي،     هاي مختلفي از جمل ه، دانش گاه   وسط مکانيزمجريان دانش از طريق ارتقاء توسعه منابع انساني ت

 گردد. موسسات تحقيقاتي و همينطور جابجايي نيروي انساني متخصص برقرار مي

 يمل يدر نظام نوآور يانتشار فناور -1-2-2-7

بخش يدند   و دانش جديدي را خلق نموده يا توسعه ينقش خود را در سيستم ايفا كرده و فناور R&Dپس از آنکه مجريان 

و در يک جزء سيستم ح بس   شوندموجود را بهبود دادند( الزم است تا اين تغييرات در كل سيستم منتشر  يهاي)يا حتي فنور

در همين است كه چون از مرحلة خلق دانش ت ا ك اربردي ش دن آن را ش امل      يمل ينشوند. در واقع ويژگي عمده نظام نوآور

 شود. هاي نوآوري صنايع مطرح مي هاي عمده سيستم بعنوان يکي از فعاليتدر كل شبکه  يشود، انتشار فناور مي

هاي فراواني را  ها و سياست كشورهاي صنعتي پيشرفته )و برخي كشورهاي در حال توسعه(، برنامه هاي اخير، تمامي در سال

، زمينه ساز كسب توان رقابت ص نعتي،  ياند. انتشار و بکارگيري مناسب فناور تدوين و دنبال كرده يبا هدف ارتقاء انتشار فناور

گي ري   ، نگه داري و حف ظ مش اغل پ ر درآم د و ش کل      كيفي ت بهره وري و كارآيي اقتصادي، رشد تجاري، انعطاف پ ذيري،  

و تقويت  يگذاري )با هدف تسريع انتشار فناور هاي سياست هاي بعدي، است در اين راستا، نه تنها به روش سازي نوآوري زمينه

ني ز   يهاي پشتيباني و زير ساختي انتشار فن اور  (، بلکه به خلق و توسعه سيستميكنندگان فناور كنندگان و توليد رفارتباط مص

 شود.  توجه خاصي مبذول مي

دهند. برخي از  هاي مختلفي را انجام مي بوده و فعاليت ي، درگير انتشار فناوريمل يها و اجزاء متعددي در نظام نوآور سازمان

 عبارتند از: يعمده در زمينه انتشار فناور هاي فعاليت

 يباال بردن آگاهي و نمايش فناور 

 خدمات جستجو و مرجع دهي اطالعات 

  آموزش، مشاوره و كمکهاي فني 

 يپروژه هاي مشتر  تحقيقات و فناور 

 خريدهاي دولتي 

 1[  اي يا صنعتي سازي منطقه شبکه[. 
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 توليد كاال و خدمات -1-2-2-8

از نظ ام   بخش ي انتشار يافت، بايستي در توليد كاالها و خدمات، بکار گرفت ه ش ود. پ س باي د      يدر نهايت زماني كه فناور

وري و عملک رد اقتص ادي ك ل    گذاري و توليد درگير شوند تا ايدة اوليه، باعث افزايش بهره هاي سرمايه در فعاليت يمل ينوآور

 گيرد. جزاء شکل ميديرتر از ساير ا يمل يكشور گردد. معموالر اين بخش از نظام نوآور

شده باال بوده و ريسک اس تفاده   و محصول نوظهور، به دليل اينکه در ابتداي چرخة عمر قيمت و هزينة تمام يدر هر فناور

شود.  گيري بازار استفاده مي هايي براي كمک به شکل كننده زياد است از مکانيزم جديد براي مصرف يهاياز محصول يا فناور

شود بعنوان مثال براي اينکه اس تفاده   مربوط به طرف تقاضا بوده و به انحاء مختلف باعث تحريک تقاضا مياين كاركرد بيشتر 

و محصول خاص در ابتداي امر فراگير شود و توليدكننده نيز انگيزه ادامة تولي د پي دا كن د ب ه خري داران اولي ه        ياز يک فناور

هايي كه به تحريک بازار در  تر تمام شود. انواع فعاليت ها ارزان نظر براي آنمورد  يشود تا كاال و فناور هاي كمکي اعطا مي وام

ه ا   گيرند. در جهت كمک به اتصال به بازارهاي جهاني نيز، دولت پردازند در اين زمره قرار مي داخل يا خارج از كشور كمک مي

هاي تشويق و توسعة صادرات و ان واع تس هيالت    استالمللي، سي هاي بين دهند. انجام بازاريابي هاي زيادي را انجام مي فعاليت

 .]1[اند   هاي داخل و خارج از اين جملهقانوني در ابتداي انتشار محصول در بازار

 ياتيبرنامه عمل يشنهاديپ  روش -1-3

ت ا   د قادر باشديبا يشنهادين روش پيپرداخت. ا ياتين برنامه عمليتدو يبرا ي( روشيها)گام يد به معرفين قسمت بايدر ا

 ر:ينظ ياند پاسخ داده شود؛ سواالتن مرحله مورد توجه قرار نگرفتهيكه تا ا يند توسعه فناوريبه سواالت مختلف فرا

 شود؟ين و اجرا ميبه كدام اهداف تدو ييگوپاسخ يها برابرنامه 

 سازند؟يم ياتيلكارها را عمها و راهاستيف شده در راهبردها، سيها و مالحظات تعرتيها چگونه اولوبرنامه 

 ها را دارد( كدامند؟بر رفتار آن يرگذارين قصد تاثيكه ا ييهاتيهو يعنيهدف ) ياصل يا نهادهايها گروه 

 ها چگونه است؟ن برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنيان ايا مجري يمجر 

 برنامه چقدر است؟ ياجرا يدوره زمان 

 ها كدامند؟ن برنامهيا يج مورد انتظار از اجراياز و نتايمنابع موردن 
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 يه ا يري  گز جهتيک طرف، و نياز  يسوختليپ يفناور ياتين برنامه عمليو روش تدو يکرد چارچوب منطقيرو يبر مبنا

ن روش ي  ارائه شود. ا ياتين برنامه عمليتدو يشنهادين قسمت الزم است تا روش پين شده تا كنون، در ايبان تدويكالن  پشت

 ر خواهد بود: يز ياهمتشکل از گام يشنهاديپ

 بانيكالن و پشت يهايريگبا جهت يهاارتباط برنامه يريدرنظرگ -1-3-1

در  يک س ند توس عه فن اور   يه يگر، هدف اوليعبارت دشود. بهينوشته م يک و چند هدف باالدستيهر برنامه در ارتباط با 

ن يشيكه در فصول پ ياست. با توجه به منطقف شده در مراحل قبل يبان تعريكالن و پشت يهايريگابتدا برآورده ساختن جهت

ند انجام ين فرايا يريد با توجه و درنظرگيز باين ياتيعمل يهان برنامهيان شد، تدويب يراهبرد ين اسناد مليند تدويعنوان فرابه

 گردد. 

ن ي  ا يباش د. ب را   يف شده در مراح ل قبل   يد همراستا با اهداف كالن و خرد تعرين شده در مرحله اول بايتدو يهابرنامه

ل و همراس تا نم ودن   ي  ن كار در قالب تحليف شود. ايج تعرينتا-اهداف خرد -منظور، الزم است تا درخت ارتباط اهداف كالن

 شود:ير انجام مياهداف با پاسخ به سواالت ز

 دا كنند )اهداف كالن(؟ يدست پ يد به چه اهدافياقدامات در بلندمدت با 

 (؟ياست )اهداف پروژهياقدامات در چ يتمركز اصل 

 ج(؟يجه آن اهداف كالن الزم است )نتايو در نت يابه اهداف پروژه يابيدست يچه اهداف خرد برا 

ها را درنظ ر  د مالحظات آنيبا ينيتدو يهاكه برنامه ياز مقاصد ير روشنيتوان تصوين درخت هدف، ميم شدن ايبا ترس

 داشته باشند، ارائه داد.

-ين كار را م  ين شده همخوان باشد. ايتدو يهااستيكارها و سد با راهبردها، راهين شده بايتدو يهامهدر مرحله دوم، برنا

بان ب ه انج ام رس اند. ب ا درنظ ر داش تن موان ع ب ه ش کل          يپشت يهايريگشده در مرحله جهت ييل موانع شناسايتوان با تحل

طور حل خواهد شد اگر علت و اثرات آن به يده به شکل آسانيچيک مشکل پيحل ارائه گردد، ها راهآن يد برايكه با يمشکالت

ن يه ا و همچن   ، الزم است تا علتيتوسعه فناور يبرا ياتيعمل يهاپروژه يش از طراحيل قرار گرفته باشد. پيكامل مورد تحل

وق وع مش کالت    يبرا يل اصلين منظور كه داليرند به ايگيقرار م يشود. علل مورد بررس يد آمده بررسياثرات مشکالت پد
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اقدامات و  ياز به اجرايز ضرورت و نيشنهاد گردند. اثرات مشکالت نيمناسب پ ياتيعمل يهاتيها و فعالحلشده و راه ييشناسا

 .]1[دهد يرفع مشکالت را نشان م يبرا ياتيعمل يهاتيفعال

ها از ل آنين گام تنها به تحلياند. در اشده ييبان و در قالب موانع گذار شناسايها پشتيريگجهت ين مشکالت در مولفهيا

از  يريگ، بهرهيقبل يهاشده در گام ييل مشکالت شناسايتحل يهااز راه يکيشود. يم درخت مشکالت پرداخته ميق ترسيطر

ر، در مورد درخت يزد با پاسخ به سواالت ينفعان باين راستا، ذيپروژه است. در ا يزيربرنامه يهانفعان در قالب كارگاهينظرات ذ

 ن سواالت عبارتند از:يتوافق برسند. امشکالت به

 يبن د تي  س ت )اولو يش نهاد نم ود چ  يپ ياتي  عمل يه ا حل آن پروژه يد برايكه با يدر توسعه فناور يمشکل اصل 

 مشکالت(؟

 ست؟ين مشکل چيدر وقوع ا يعلل اصل 

 است(؟ ين مشکل ضروريگذارد )چرا حل ايط اطراف ميبر مح ين مشکل چه اثراتيوقوع ا 

 رند؟يپذير مين مشکل تاثياز ا يدار شدن مشکل هستند و چه كسانين پديمسبب يچه كسان 

بان، درخ ت  يك الن و پش ت   يه ا يري  گكارها در جهتحاصل راهبردها و راه يز با توجه به خروجين نظرات و نيا يبر مبنا

ش وند.  ي( متصور م  يدرخت )مشکالت اصل ين تنه اصليا يهاشهيعنوان رها بهن درخت علتيگردد. در ايم ميمشکالت ترس

شود. مش کالت  يباال خوانده م-به-نييشه از پايدهند. درخت مشکالت هميز شاخ و برگ درخت را نشان مياثرات مشکالت ن

علل الزم است. در ن يترياشهيد به بهبود مشکالت با هدف قرار دادن رين اميهستند. بنابرا ييجاد مشکالت بااليعلل ا ينييپا

تر از هم ه ق ادر ب ه ح ذف عل ل مش کالت       شيباشد كه ب ييهاتيت با فعاليها الزم است تا تمركز و اولوتيفعال يزمان طراح

رف ع   يت ب را يز وجود چند فعاليط نيشرا يت قادر به حل چند علت و مشکل بوده و در بعضيک فعالي يها( هستند. گاهشهي)ر

 ت.ا مشکل الزم اسيک علت ي

ك ه در   –خود  يه مالحظات باالدستين شده كليتدو يهابا در نظر داشتن همزمان درخت هدف و درخت مشکالت، برنامه

 دهد.يرا پوشش م –اند ف شدهيبان تعريكالن و پشت يهايريگجهت
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 هدف يهان حوزهييتع -1-3-2

 يرگذاريها قصد تاثكه برنامه ييهاا حوزهي هامشموالن برنامه يعنيهدف،  ياصل يها، الزم است تا نهادهان برنامهيدر تدو

در بخش  يظهور نوآور ين شده براييتب يستميس يکردهاي(. هرچند در رو1391  ينورينمود )قاض ييها را دارند شناسابر آن

به هر هدف  يابيتدس يگردد، اما برايف ميها تعراز حوزه ياز تعامل دامنه متفاوت يناش ياز نوآور يبردار، خلق، انتشار و بهره9

ه دف   يها و نهادهاداشته باشندگروه يشتريب يبرندگشيتوانند نقش پيها( ما نهادها )حوزهيها گروه يبعض ياتيدر سطح عمل

 ر باشند: يتوانند شامل موارد زيم

 يبر فناور يس مبتنيتاستازه يهاشركت، 

 كوچک و متوسط، يهابزرگ، شركت يهاشركت 

 يصنعت يهاخوشه، 

 يدولت يهاو پژوهشگاه يسات پژوهشموس، 

ک ش ركت  ي  ک خوشه خاص، يا يک بخش يک گروه هدف خاص، مانند ي يز باتوجه براين ياتيعمل يهاهر نوع از برنامه

شتر مورد ه دف ق رار دهن د ك ه     يرا ب ييد نهادهايها باشود. برنامهيم يد طراحيجد يشيک شركت زايا يا متوسط و يكوچک 

ه ا  ن برنام ه ي  را با درخت مشکالت داشته باش د. ا  ين سازگاريشتريتحقق درخت هدف و ب يرا در راستا يرگذارين تاثيشتريب

 ر باشند:يز يارهايمناسب است تا مطابق با مع

 داشته باشند، ياستياهداف س يرا در راستا يرگذارين تاثيشتريموردنظر، ب يگذاراستيكه در حوزه س ييهاحوزه 

 داد عنوان درونها بهداد آنبرون يعنيها باشند، ر حوزهين در سايشين و پين ارتباطات پسيترشيب يكه دارا ييهاحوزه

ر يک و رش د در س ا  ي  ت تحري  داد، قابلعنوان درونها  بهر حوزهيداد ساا با استفاده از برونيگر بوده و يد ياحوزه

 ها را دارند، حوزه

 ها داشته باشند،ر حوزهيسا يز مثبت را براين سرريشتريكه ب ييهاحوزه 

 يت ش ده را ب را  يت فناورانه ه دا يدست آمده از فعالكردن دانش و تجربه بهيدرون يين توانايشتريكه ب ييزهايسرر 

 كاربرد مجدد داشته باشند.
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با جنس  يمناسب است. از آنجا كه انتخاب حوزه هدف ارتباط تنگاتنگ يليازمند چارچوب تحليانتخاب حوزه هدف مناسب ن

ن مناس ب  يكننده همزمان نوع برنامه و حوزه هدف خواهد بود. بن ابرا ن چارچوب منطقا مشخصياتخاذ شده دارد، ا ييهارنامهب

 .]1[ارائه شود  ين چارچوب در گام بعدياست تا ا

 هابرنامه يطراح -1-3-3

ها استيكارها و سردها، راهز محقق نمودن راهبيمنظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نبه ين گام اقدامات ضروريدر ا

-استيكالن و س يراهبردها يو در راستا يگران توسعه فناورهستند كه توسط كنش ييهاتين اقدامات فعاليشود. اين مييتع

 يقبل   يه ا م شده در گ ام يدرخت مشکالت و درخت اهداف ترس يريبا درنظرگ ييراستان هميشود. ايف ميتعر ينوآور يها

ج ه،  يها حاصل، و در نتج موردانتظار از انجام آنيشوند، نتا يزيربرنامه يحيطور صحها بهها و اقدامر برنامهگردد. اگيحاصل م

نفع ان  يو براس ا  نظ ر ذ   يو تع امل  يت وافق  ينديها در فراگردد. اقدامات و برنامهيز محقق ميمدت و بلندمدت نانياهداف م

گ ر،  يعب ارت د اقدامات هستند. به يطراح يبرا يمناسب يمراحل قبل هم راهنمان شده در يتدو يكارها گردد. راهياستخراج م

 است. ياز اقدامات ضرور ياكار، وجود مجموعه تحقق هر راه يبرا

 هاان و نحوه عمل آنين مجرييتب -1-3-4

گ ذار  اس ت يهم ان س  يها را برعهده دارند. ممکن است مج ر برنامه يت اجراياست كه مسئول ييان نهادهايمنظور از مجر

 هستند.  يمتفاوت ينهادها يگذار و مجراستيموارد س يباشد، اما در برخ

ه ا،  زهي  كنند برنامه مزبور را براس ا  انگ ياست كه تالش م يهدف يهاان دولت با گروهيم يند تعامليها، فرابرنامه ياجرا

 يهازهيگران شامل انگزه كنشير دهند. انگييرا تغها ا آنيكرده  يريها جلوگآن يا از اجرايو ادرا  خودشان اجرا كنند  تيظرف

-يگران مشود و ادرا  كنشياطالق م يدر چارچوب نهاد يت ويگر به موقعک كنشيت يشود. ظرفيآن م يرونيو ب يدرون

ان ي  ان مجري  م يد رابطه تع امل ين باي(. بنابرا2010ها و اعتقاداتشان باشد )كاتزبو و همکاران، ، تجارب آنيريادگيتواند شامل 

 رد.يند مورد نظر قرار گين فرايز در ايگران نها و كنشبرنامه

ط ور ك ه   رود. هم ان يشمار م  ها بهبرنامه ين اجزايرگذارترياز تاث يکيها ان و مشخص نمودن نحوه عمل آنين مجرييتع

-رقابل چش م يز آثار غيها نان برنامهيمجر يهاتيگذارد، قابلير ميها تاثت برنامهيفيها بر ككننده برنامهنينهاد تدو يهاتيقابل
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ه ر برنام ه    يب را  ين مج ر يترنان از انتخاب مناسبيها دارد. لذا اطمحاصل از آن يها و خروجبرنامه يت اجرايفيبر ك يپوش

اعتب ار،   برنام ه و ه م از لح اظ    ياجرا يبرا يدرون يهاتيها و قابلتيد هم از لحاظ ظرفيان بايت است. مجريار حائز اهميبس

 .]1[شوند   يابيالزم ارز يرونيباطات بگاه و ارتيجا

 يچگونه عمل كند. نحوه عم ل مج ر   ياست، آن است كه مجر يمجر يستيتر از كمهم ينه گاه حتين زميآنچه كه در ا

گون ه  ني  برخ وردار اس ت. در غال ب ا    يشتريت بيدارند، از اهم ينشيگز يتيم كه ماهيمستق يتيحما يهاخصوص در برنامهبه

منظ ور  مث ال، ب ه   يط را انتخاب كن د. ب را  يگروه هدف قضاوت كرده و موارد واجد شرا ين اجزايد بتواند بيبا يها، مجربرنامه

كوچ ک و متوس ط،    يهام به شركتيهرگونه كمک مستق يا اعطاي يقاتيتحق يقات، انعقاد قراردادهايتحق يگرنت برا ياعطا

د از ي  با ين اس ت ك ه اوال مج ر   ي  ا يطين ش را يجه مهم چنيانتخاب شوند. نت يتعداد محدودان ين متقاضيد تا از بيمعموال با

 ند انتخاب را كامال شفاف و عادالنه به انجام برساند.يا بتواند فرايالزم برخوردار باشد و ثان يو سازمان ي، فنيعلم يهاتيصالح

 ينوآور يهاان در نظاميگذاران و مجراستيس يبرا يمرانكه معموال جزء اصول حک ير نکاتيز سايبا توجه به موارد فوق و ن

ق و يشده برا هر اصل مص ا  يل آمده و سعيد به آن توجه كنند، در ذيان در نحوه عمل خود بايكه مجر ياز اصول ياست، بعض

 ن شود. اصول مزبور عبارتند از:يتدو يكل ييرهنمودها

 ت و عدالتيشفاف -الف

نفعان و يمدون به اصالع ذ يهاها و برنامهاستيد در قالب سيدر حوزه مورد بحث، با يلتدو ينهادها يهاتيتمام فعال .1

 عموم برسد.

انجام شده تحت  يهاتيها، تمام فعالها و برنامهاستيروز از متن سبه ياداده يهاگاهيد پايان بايگذاران و مجراستيس .2

ند. يجاد نمايمندان اعموم عالقه يدسترس يرا برات شده يحما يهاها و پروژهها، مشخصات شركتن برنامهيا

 يت مليكه با امن ييهاتيز انجام شود. درباره فعالين ينترنتيق پورتال ايد از طريحا بايگاه داده ترجيوپا يرساناصالع

ده ش تيحما يهاتيق فعاليات دقيشركت مهم هستند، جزئ يت رقابتيكه به لحاظ موقع ييهاتيارتباط دارند و فعال

گاه داده يد در پايمختصر از آن با يفيها و توصتيا فعاليتواند محرمانه نگه داشته شود. اما همچنان عنوان پروژه يم

 وجود داشته باشد. 
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مرتبط و مدون و  يارهايها از معيداور يد براياز باشد، بايخبرگان ن يها به داوربرنامه ياجرا يكه برا يدرموارد .3

 ده شودشفاف استفا يندهايفرا

 باشند. يگونه منفعتچيطرف و بدون هيدهند كامال بيكه نظر م يد درباره موضوعاتيبا يداور يهاپنل ياعضا .4

 ييگوپاسخ-ب

مندان انتشار دهند و عموم عالقه يدسترس ياز عملکرد خود برا ياد گزارشات دورهيان بايگذاران و مجراستيس .1

 ند.يه نماين اطالعات موجود تهي، با آخرطبق درخواست نهاد باالدست يگزارشات مورد

 يابيطرفانه ارزيكامال ب يزميق مکانيخود را از طر يهاتير فعاليتاث ياشکل دورهد بهيان بايگذاران و مجراستيس .2

-ر در برونييتغ يرات در نهاد هدف تحت محورهاييبه تغ يد توجه خاصي، بايابيگر ارزيد يارهايند. عالوه بر معينما

 .يت حل مسئله و نوآوريزان تداوم آن و بهبود ظرفير در رفتار نهاد هدف و مييداد، تغر در درونييداد، تغ

 بودن ينيبشيقابل پ -ج

اصل وح دت   يد بر مبنايرند، بايپذهيموجود توج يازهايط و نيو شرا ي، منطقيعلم يارهايكه مطابق مع ييهاتيفعال يعني

 ش مشخص باشد.ين انقطاع از پيخ ايقطع شوند، تار ييابند و اگر هم قرار است از جايامه اد يتيريرات مدييدور از تغه و بهيرو

 يسازتيظرف -د

 يهاتيط و قابليها، دانش، مهارت، شرااستيس يو اجرا يگذاراستيش از اقدام به سيد پيان بايگذاران و مجراستيس .1

 ند.يجاد نمايموردنظر را در خود ا تيت در فعاليموفق يالزم برا

ر، يپذكوچک، چابک، متخصص، توانمند و انعطاف يهاميق تيخود را از طر يهاتيد فعاليان بايگذاران و مجراستيس .2

 ند.يت نمايهدا يگذار و مجراستيمستقر در نهاد س

 يزمان يهاف دورهيتعر -1-3-5

شود، اما يبرشمرده م يتيحما يهااز انواع برنامه يعنوان نکات مثبت در بعضبودن گاه به ينيبشيو قابل پ يداريهرچند پا

ن يو اجرا شوند. از مهمت ر  يمشخص و محدود طراح يزمان يهادوره يها بران برنامهيل مختلف بهتر است ايدالدر عمل و به
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و  جيبهتر نتا يابياز، فراهم شدن امکانات ارزيتوان به روشن و محدود بودن بودجه موردنيها، ممحدود بودن زمان برنامه يايمزا

ن اسا ، الزم اس ت ت ا   يط زمان، اشاره كرد. بر ايها با شراشتر در برنامهيجاد تطابق بيو ا يدستاوردها و امکان اصالح، بازنگر

 .]1[ن گام مشخص نمود يبرنامه را در ا هر يياجرا يدوره زمان

 منابع يزيربرنامه -1-3-6

كردن  ييد قبل از اجرايرا با يزيرن برنامهيرد. ايپذيمف شده صورت ينمودن اقدامات تعر ييمنابع با هدف اجرا يزيربرنامه

اس ت. در ص ورت    يزات و منابع م ال ي، ابزارآالت و تجهين گام دانش فنياز در اياقدامات به انجام رساند. منظور از منابع موردن

ك ه من ابع موج ود     يطيما در ش را هاست. ااستفاده از آن يبندتيو اولو يانگر چگونگيمنابع ب يزيراز، برنامهيوجود منابع موردن

 از است.يد منابع موردنيا تولي، و يد، همکاريق خريبه منابع از طر يابيدست يچگونگ يمعنبه يزيرنباشد، برنامه

 ياتينگاشت برنامه عملم رهيترس -1-3-7

ان يالزم است تا ارتباط م ياتيان، در گام آخر برنامه عملين مجرييمنابع و تع يزيرها، برنامهف اقدامات و برنامهيپس از تعر

 Error! Reference source notارائ ه ش ود.    ياتي  نگاشت برنامه عملج آن در قالب رهيها مشخص شده و خالصه نتاآن

found. 1[است  ياتيمختلف برنامه عمل ياجزا انيانگر ارتباط ميب[. 

 

 ياتينگاشت برنامه عملره(: 5-1 شکل )

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه راه توسعه فصل دوم:  -2

ل، مطالعه و يتحل يافزارها نرم

 شبکه برق يراهبر
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 مقدمه -1-4

 يه ا  تي  ن فصل با توجه ب ه اولو يشبکه برق در ا يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نگاشت توسعه نرم ن رهيبه منظور تدو

ف شده است كه در ادام ه شناس نامه ه ر    ينه و زمان انجام هر پروژه تعريبا در نظر گرفتن هز ييها پروژهشبکه برق  يافزار نرم

ن فص ل  يک از اقدامات در اينه هر يبه همراه زمان و هز يتيريمدن شناسنامه اقدامات يهمچن ان شده است.يها ب ک از پروژهي

 ان شده است.يب

 يه ا  ح وزه   شبکه برق ب ا در نظ ر گ رفتن     يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارهاتوسعه نرم يفن يها ن پروژهيبه منظور تدو

 يزي  ع، حفاظت و برنام ه ر ي، توزيبردار ، بهرهيراهبر يها )حوزه 1شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يدار نرم افزارهاتياولو

ن يعالوه بر در نظر گرفتن نظرات خبرگان ا يفن يها ژهن پرويد. به منظور تخمين گرديو تدو ييشناسا يفن يها توسعه( پروژه

من ينه تخيمختلف زمان و هز ينرم افزار يها نه پروژهيرو در زميستم پژوهشگاه نيات گروه مطالعات سيحوزه، با توجه به تجرب

اس ت و در ج داول    قرار گرفت ه  يته مورد بازنگريء محترم كمبا توجه به نظرات اعضا يته راهبريزده شده است و در جلسه كم

 نشان داده شده است. ينين فصل به صورت تخميا

پروژه طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو  -1-5

  2شبکه برق

 هدف از اجراي پژوهشتعريف مساله  -1-5-1

اس ت  م دل داده ب ر مبن اي      3ل دادهنرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت نيازمند ايجاد پايگاه اطالعاتي ب ا م د  

اطالعات الکتريکي و جغرافيايي هر يک از تجهيزات شبکه و ارتباط اين اجزاء در دياگرام تک خطي شبکه طراحي م ي گ ردد.   

اين داده ها به صورت بانک اطالعاتي رابطه اي طراحي و مورد بهره برداري قرار مي گيرن د. واح دهاي محاس باتي مطالع ات     

پردازش انجام مي دهند. اين اطالعات توسط واحد رابط كاربري توسط كاربر و يا توسط  هات با استفاده از اين دادهسيستم قدر
                                                 

1
 زارهاي تحلیل، راهبري و مطالعه شبکه برق )فاز سوم همین پروژه(. گزارش تدوین راهبردهاي توسعه نرم اف 

2. Data Model Design  And  Implementation  Of  Transmission  Line  Power  System 

3. Data Model 
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( توس ط  HMI3) (، تجهيزات ارتباطي، واس ط انس ان و ماش ين   1RTU,2PLC حسگرهاي اندازه گيري، پايانه هاي غير محلي)

4سامانه هاي كنترل)مانند 
SCADAه و بازيابي مي شوند.( ايجاد، تغيير، ذخير 

نرم افزارهاي ارائه شده مطالعات سيستم قدرت توسط سازندگان آن، هر يک داراي مدل داده خاص خود هستند و اس تفاده  

از داده هاي يک نرم افزار در نرم افزار ديگر غير ممکن يا با مشکالت عديده اي مواجه است. به علت حجم عظيم داده ه اي  

و گرافيکي كاربران هر يک از اين نرم افزارها ترجيح مي دهند تا با همان نرم افزار اولي ه ك ه ب ا ص رف     الکتريکي، جغرافيايي 

هزينه و زمان زيادي كه براي كامل كردن داده هاي آن انجام داده اند، مورد بهره برداري قرار دهند، حتي اگ ر آن ن رم اف زار    

نرم افزار خاص بازار توسعه و تکمي ل ن رم افزاره اي داخل ي كش ور را       داراي نواقص و يا كمبودهايي باشد و اين وابستگي به

 بشدت تهديد و مسدود مي كند.

5هايي در ايجاد يکپارچه سازي مدل داده استاندارد درحال توسعه  پيشرفت
CIM  توسط شركت هاي تحقياتي مانندEPRI   و

6ده توسطو مراكز دانشگاهي و پذيرفته ش ABB، با پشنتيباني شركت هاي زيمنس
IEC    شده است. ب ا اس تفاده از م دل داده  ،

CIM   در نرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت قابليت تبادل داده ميان اين نرم افزارها را ممکن خواهد كرد. انتخ اب

ف زاري آن در  يک مدل داده مناسب با در نظر گرفتن تمام جوانب و روند رو به رشد تکنولوژي در صنعت برق و نياز هاي نرم ا

 آينده  از نيازهاي ضروري در صنعت برق كشور احسا  مي گردد.

 اجزا و مسئوليت هاي حداقلي مدل داده با پوشش محاسباتي پايه اي مطالعات سيستم قدرت شامل موارد زير است : 

در هر مرحلهه از تهدوين رويهه     الف( پوشش حداقلي داده محاسباتي پايه اي مطالعات سيستم قدرت

 حوزه. هاي

  پوشش كليه اجزاء داده عناصر الکتريکي موجود در شبکه 

 .ايجاد مدل رابطه هاي بين داده هاي گرافيکي و الکتريکي با توجه به توپولوژي شبکه 

                                                 

1. Remote Terminal Unit 

2. Programmable Logic Controller  

3. Human Machine Interface 

4. Supervisory Control And Data Acquisition 

5 Common Information Model 

6 International Electrotechnical Commission 
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  قابليت ذخيره سازي و باز يابي اين داده ها به قالب هاي مختلف استاندارد 

 ه آينده در نظر گرفته مي شود شامل ب( امکانات ويژه اي كه طراحي اين محيط در طرح و توسع

        ارتباط با بانک هاي اطالعاتي مختلف گرافيکي  اطالع اتي توس ط ن رم افزاره اي مختل ف ب اData Model   ه اي

،  Sql Server ،MS Access، بانک هاي اطالعاتي مانن د  ,Digsilent, GIS, PTIنرم افزارهاي مختلف مانندگوناگون 

CIM Data Model و..... 

 د محيط يک پارچه مدل داده براي نرم افزارهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت و امکان توسعه و اتصال آن ايجا

 براي ديگر واحدهاي محاسباتي كه در آينده تدوين مي گردند.

 .قابليت به اشترا  گذاري و دريافت اطالعات با ديگر نرم افزارهاي مهم و معتبر 

 دستاوردهاي پروژه -1-5-2

  كد منبع باز  افزاردارا بودن نرم(Open Source )     ملي براي هر گونه توسعه نرم افزاره اي مهندس ي ص نعت ب رق

 توسط ذي نفعان.

 .عدم وابستگي به نرم افزارهاي مشابه خارجي با توجه به مسائلي مانند تحريم و يا پدافند غير عامل 

 ندسي، توسط تيم هاي مجزا )دانش گاهي،  ابزار مناسب مدل داده شبکه هاي الکتريکي براي ايجاد نرم افزارهاي مه

تحقيقاتي، تجاري ...( بدون وابستگي به يکديگر و تشکيل كارگروه هاي مختلف و امکان ادغام و يکپارچ ه س ازي   

 آنان به يکديگر. 

 هاي مهندسي برق، كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

  ي صنعت برق حوزهافزايش دانش فني متخصصين 

 هاي مرتبط در كشور سابقه انجام پژوهش -1-5-3

مراك ز   سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد. در دانش گاه ه ا و   مطالعات افزارهاي نرم استفاده از

ق ات ني رو تج اري    مرك ز تحقي  انجام گرديد. افزارهاي مطالعات سيستم قدرتتوليد نرم كوشش هايي برايتحقيقاتي پژوهشي،

سازي نرم افزار محاسباتي سيستم قدرت را به نام سبا در دهه هفتاد شمسي با سه واحد محاسباتي اوليه پخش بار، اتصال كوتاه 
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و پايداري گذرا آغاز كرد و همزمان دكتر كوهساري عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبير نرم افزار پاش ا را عرض ه نم ود.    

دار شد. نرم افزار سبا و پاشا به تدريج توسعه پيدا كرده و واح د   بدو تاسيس مسئوليت توسعه نرم افزار را عهده پژوهشگاه نيرو از

هاي محاسباتي ديگري به آنان افزوده شد و در مقاطعي اين دو نرم افزار تا اواخر دهه هشتاد شمسي كماكان در شركت ه ا و  

م افزار ديگري در زمينه مطالعات سيستم قدرت توسط دكتر حسينيان عضو هيئ ت  .نرندمراكز صنعتي مورد استفاده قرار گرفته ا

 علمي دانشکده برق اميركبير با چند واحد محاسباتي پايه توليد و در دانشگاه مورد بهره برداري قرار گرفته است.

ه اي توزي ع ني روي    ، ش ركت نرم افزارهاي ديگري در داخل كشور توسط پژوهشگاه نيرو، مديريت شبکه، توانير، سابا، سانا

ها، بخش خصوصي و يا ساير سازمان ها و بخش هايي كه با صنعت ب رق در ارتب اط   اي، دانشگاههاي برق منطقهبرق، شركت

مي باشند توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند. اين نرم افزارها هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ه ا وح وزه مس ئوليت    

 ور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.هاي خود يا ام

 در گزارش پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور بسياري از اين نرم افزارها و سازندگان آن شناسايي شده اند.

زاري اف   هاي نرم   هاي مطالعاتي تعريف شده در سيستم قدرت، رويه  ، به تفکيک حوزهگزارش مرزبندي و شناخت سيستمدر 

هر ي ک  هاي مختلف داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است.   در شركت هاي آنها  هاي مطالعاتي و قابليت هر يک از حوزه

افزارها خود داراي مدل داده خاص خود مي باشند و امکان استفاده از داده هاي مشتر  بين آن ان غي ر ممک ن و ي ا     از اين نرم 

 بسيار مشکل مي باشد.

 يشنهاديپان يمجر -1-5-4

گي رد  با توجه به اينکه پايگاه و مدل داده دركليه حوزه هاي نرم افزاري مطالعات سيستم قدرت مورد بهره برداري قرار م ي 

 .نيازمند همکاري واحدهاي تابعه وزارت نيرو  به شرح زير مي باشد: 

 ي برق معاونت راهبري شبکه 

 شركت توانير 

 ريزي و توسعه شبکه معاونت برنامه 

 ريزي و نظارت بر امنيت شبکه مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت برنامه شركت 

 معاونت برق و انرژي 
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 شوراي پايايي شبکه برق كشور 

 معاونت هماهنگي توزيع 

 .پژوهشگاه نيرو 

 پروژه، تعداد و استفاده كنندگان آن يمحصول نهاي يمشخصات فن -1-5-5

لف شبکه هاي الکتريکي مي باشد كه آماده براي استفاده در مدل داده حوزه هاي مخت محصول نهايي آناليز و تفکيک شده

بوده و پردازش نرم افزارهاي محاسباتي پايه را فراهم مي   دياگرام تک خطي  كنترلي  طراحي  برنامه ريزيمدلسازي گرافيکي 

 كند.

ده در آن حوزه ها، تحليل و با آغاز پروژه هاي ايجاد و توسعه رويه هاي محاسباتي در هر يک از حوزه هاي مختلف، مدل دا

توسعه يافته و به طور مستقل با كمترين تغييرات به همراه محيط كاربري يکپارچه در اختيار ديگر برنامه نويسان قرار گرفته و با 

 پياده سازي نرم افزارهاي محاسباتي با استفاده از تکنيک هاي نرم افزاري به يک محيط يکپارچه اضافه مي شوند

ده هاي اين نرم افزار توسط پروژه ديگري كه به همين منظور با قالب تجاري تهيه گرديده است مجهز شود در اگر مدل دا

آن صورت اين نرم افزار مي تواند در كليه دانشکده هاي برق، مراكز تحقيقاتي، كليه ادارات و سازمان هاي تابع ه وزارت ني رو   

 رگ كشور مورد توسعه و بهره برداري قرار گيرد.مانند توانير، برق هاي منطقه اي و كارخانجات بز

 نوع پروژه -1-5-6

)در  مدل داده براي حداقل واحد هاي محاسباتي پايه درمطالعات سيس تم ق درت م ي ش ود     به ساخت نمونه  يپروژه منته

 (توانايي حداكثري امکانات مدل داده مد نظر نمي باشدمقطع زمانى فعلى قصد 

 ...:   ريال(يليون مپيش بينى هزينه نيروى انسانى )

 : ... پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى ، مواد ، ابزار ، آزمايشگاه )ريال(

 : ...پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق )ريال( 
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 الف( 4)مدل داده حداقلي بند  زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-5-7

 هاي پروژه  (: هزينه1-2 )جدول 

 عنوان عمليات در هر مرحله بند
وزن 

 تيفعال

مدت اجراي 

 مرحله )ماه (

بودجه مورد 

 نياز

 )ميليون ريال(
 فاز مطالعاتي شامل : 1

هاي  IECو تحليل و آناليز استاندارد هاي  CIMبررسي مدل داده  
  GIS، مدل دادهDigsilent ،PTIدل داده هاي مرتبط با آن، بررسي م

استفاده شده در وزارت نيرو، بانک هاي اطالعاتي مورد استفاده در مديريت 
 شبکه، شركت هاي برق منطقه اي و شركت هاي توزيع

31 6  

طراحي و مدلسازي ساختار "و  "شناخت و تحليل"هاي  ارائه گزارشآناليز و  2
 مدل داده

18 6  

  12 31 زي مدل دادهپياده سا 3

  6 10 ايجاد رويه تست  4

شامل گزارش هاي فني تحليل و طراح ي و پي اده س ازي،     مستندات پروژه 5
 افزار نامه فني نرم واژه

10 12  

    ارايه گزارشات و سمينارها 6

    ساير موارد )ارايه مقاله، تکثير و ...( 7

   100 كل

 

 پروژه  يبند (: زمان2-2 )جدول 

 

 بند
عنوان عمليات 

 در هر مرحله

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 فاز مطالعاتي 1
                

ارائه آناليز و  2
                  گزارش

                 پياده سازي 3

                 ايجاد رويه تست 4

                 مستندات 5

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       
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 حاصل از اجراي پروژه منافع -1-5-8

نرم افزارهاي مهندسي در صنعت برق در كشور صورت گرفته است. شركت ها  دانشگاه ها و مراكز  تالش هايي براي توليد

تحقيقاتي در اين زمينه بطور مستقل اقدام به توليد نرم افزاركرده و يا در حوزه كاري خود با شركت هاي خصوص ي مش اركت   

طالعات سيستم  پوشش دهد اند  شمار بوده و آن ان ني ز   كرده اند. نرم افزار جامعي كه كليات صنعت برق كشور را در زمينه م

مورد استقبال صنعت برق قرار نگرفته اند  يکي از علت هاي عدم ورود بخش خصوصي در اين امر هزينه باالي سرمايه گذاري 

و از تولي دات  و ديگري بازار كم رونق داخلي بعلت استفاده از نرم افزارهاي قفل شکسته و دليل ديگر عدم حماي ت وزارت ني ر  

 داخلي در مقابل نرم افزارهاي خارجي است.

با توجه به بحث بازار برق و تجديد ساختار سيستم برق، هوشمند سازي شبکه، اتوماسيون، نيروگ اه ه اي تجدي د پ ذير و     

رتب اط ب ا   تکنولوژي هاي جديدي كه در صنعت برق مطرح و سرمايه گذاري سخت افزاري مي شوند نياز به نرم افزارهايي در ا

اين تکنولوژي ها احسا  مي گردد و با توجه به اينکه بعضي از اين حوزه ها نياز به نگرش ها و خصوصيات بومي سازي شبکه 

 ها احسا  مي گردد.دارد نياز به نرم افزار جامع در آن حوزه

پس ت ه ا اس ت ك ه در      ، بخش اتوماسيون شبکه وOnLineي مهم ديگر حساسيت پدافند غير عامل مانند راهبري حوزه

بستر هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند توجيه مناسب امنيتي براي طراحي و توليد نرم افزارداخلي پخش بار 

 براي جلوگيري از اجراي بدافزارها و حمله مخرب هکرها مي باشد. 

  امکان پذير مي باشد و با  كشور  ار در داخلافز پشتيباني آسان و مناسب نرمبا توجه به دانش داخلي و سور  كد آن

توجه به كد باز نرم افزار، محققين قادر به پياده سازي نرم افزارهاي مختلف با توجه به الگوريتم هاي نو و جدي د ب ا   

 مدل داده يکپارچه خواهند بود.

 ي براي ايجاد و توس عه ن رم   عدم وابستگي به نرم افزارهاي خارجي و ايجاد مدل داده يکپارچه به همراه رابط كاربر

افزارهاي مهندسي با استفاده از ظرفيت كليه دستگاه هاي پژوهشي، دانشگاهي  سازمانهاي تابعه وزارت ني رو مانن د   

 اي، توزيع  بخش خصوصي و .. خواهد بود.توانير، مديريت شبکه، برق هاي منطقه

 و تخصيص آن به تحقيق و توسعه.  حوزهافزارهاي اين  جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 
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% ، 75ي دوم  % ، نس خه 100ي اول  به اين صورت است كه براي ف روش نس خه   DIgSILENTافزار  سياست فروش نرم

 كند. % مبلغ كل را منظور مي20هاي پنجم به بعد  % و نسخه25ي چهارم  %، نسخه50ي سوم  نسخه

 به شرح زير است: CIM 61970و استاندارد  PTIبين  و مدل داده Digsilentل داده ميان يفروش تبد

 CIM 61970و استاندارد  PTIو مدل داده بين  Digsilentل داده ميان ي(: فروش تبد3-2 )جدول 

 شرح قيمت )ميليون ريال(
251 System Parameter Identification 

230 PSS/E Export (*.raw,*.seq,*.dyn) 

76 CIM Import(IEC 61970 based ENTSO-E profile)) 

230 CIM Import/Export(IEC 61970 based ENTSO-E profile)) 

615 CIM Import/Export  Corporate License(IEC 61970 based ENTSO-E profile)) 

615 Power Factory Base Package 

2،017 Total 

 

بايس ت هزين ه    ميليون ريال م ي  7،463افزار خريداري شود، حدود   ي اين نرم نسخه 10ض شود در كل ايران تنها اگر فر 

افزار  ي خريد آن است. اگر فرض شود اين نرم % هزينه15افزار در هر سال ،  ي تمديد ليسانس و بروزرساني اين نرم شود. هزينه

ي كل پرداخت  لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال(، هزينهسال در ايران استفاده گردد )بدون  15به مدت 

ميلي ون   24،254ي قيمت خريد اوليه، در مجموع   ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبه 16،792شده جهت تمديد آن حدود  

 ريال خواهد بود. 

بايس ت ح دود    س ال، م ي   15تبادل داده ب ه م دت    براي DIgSILENTافزار  نسخه نرم 10به عبارت ديگر براي استفاده از 

ميلي ون   12،370افزار داخلي براي آن ، برابر ب ا   ي نرم ي توسعه ميليون ريال هزينه گردد. اين درحالي است كه هزينه 24،254

 افزاري خارجي است.  ي مورد نياز براي استفاده از نرم % بودجه51ريال خواهد بود كه تقريبا 

زايي ايجاد خواهد شد. همچن ين   افزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغال ستفاده از نرمكه با ا ضمن اين

 پذير نباشد. افزارهاي خارجي هميشه امکان ي نرم ها، ممکن است تهيه با توجه به بحث تحريم
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انتقال نيرو طراحي و پياده سازي رابط كاربري واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت پروژه  -1-6

 1شبکه برق

 هدف از اجراي پژوهشتعريف مساله  -1-6-1

نرم افزارهاي مهندسي مطالعات سيستم قدرت نيازمند رابط كاربري است  رابط كاربري هسته مرك زي ب راي توس عه ن رم     

 افزارهاي مهندسي صنعت برق مي باشد.

داده هاي الکتريکي، گرافيک ي و جغرافي ايي    هريک از اين واحدهاي محاسباتي نيازمند محيطي براي تعامالت بين كاربر  

مي باشند. اين محيط معموال براي كليه واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت مشتر  مي باش د. يک ي از پارامتره اي    

 مهم انتخاب نرم افزار توسط كاربران  رابط كاربري و امکانات آن مي باشد.

آن مي باشد.خطاي كم، پايداري، زيبايي، سادگي، دسترسي سريع به فرامين   واحد كاربري نيازمند تعريف دقيق از انتظارات

 نمايش و امکانات حداكثري براي تعامل با كاربر از مهمترين انتظارات آن مي باشد.

ايجاد و توسعه هر واحد محاسباتي نيازمند محيط مشتر  جهت ترسيم دياگرام تک خطي و مدل داده مشتر  براي اجراي 

حاسباتي است. زيرا ايجاد واحد كاربري گرافيکي مطالعات سيستم قدرت با توجه ب ه امکان ات ح داكثري، مس لتزم     واحدهاي م

زمان و هزينه زيادي مي باشد. يک رابط كاربري افزارجامع بومي ملي مطالعات سيستم قدرت براي پژوهش، طرح و توسعه در 

 كشور ضروري مي باشد.

 حداقلي شامل موارد زير است :  هاي رابط كاربرياجزا و مسئوليت

 الف( رابط كاربري حداقلي

 اي نرم افزاري براي ويرايش  نمايش و ايجاد دياگرام تک خطي  كنترلي  طراحي  برنامه ريزي ايجاد محيط محاوره

 توسط كاربر.

 .عمليات ذخيره سازي و بازيابي نقشه هاي گرافيکي به همراه داده هاي جغرافيايي و الکتريکي آن 

                                                 

1
 User Interface  Software  Design And Implementation Of Power System Study Analysis   
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       امکان ايجاد فرم هاي محاوره اي براي ارتباط با كاربر جهت نمايش  تغيير  ايجاد و ي ا ح ذف اطالع اتي ه ر نم اد

 گرافيکي

 امکان ايجاد منو  جعبه ابزار براي اجراي فرامين مورد نظر كاربر 

  .امکان نمايش نتايج حاصل از تحليل هاي محاسباتي به كاربر 

 ب( امکانات ويژه

 ي كه در طراحي اين محيط در طرح و توسعه آينده مي تواند در نظر گرفته مي شود شامل: امکانات ويژه ا

        ارتباط با بانک هاي اطالعاتي مختلف گرافيکي  اطالع اتي توس ط ن رم افزاره اي مختل ف ب اData Model   ه اي

 Sql Server ،MS ، بان ک ه اي اطالع اتي مانن د     ,Digsilent,Arc GIS, PTIنرم افزارهاي مختلف مانندگوناگون. 

Access  ،CIM Data Model و..... 

      ايجاد محيط يک پارچه براي نرم افزارهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت و امک ان توس عه و اتص ال آن ب راي

 ديگر واحدهاي محاسباتي كه در آينده تدوين مي گردند.

  ماتريسي يا  ايجاد دسترسي ساده به عناصر شبکه با ابزارهايي مانند نمايش درختيAerial View Map 

     امکان اسکريپت نويسي در محيط توسط كاربر و قابليت توانايي دسترسي آن به اكثر امکانات راب ط ك اربري  بان ک

 اطالعاتي و و احدهاي محاسباتي

  .ايجاد امکانات گوناگون براي نمايش متعدد نتايج حاصل از تحليل هاي محاسباتي به كاربر 

 ايجاد امکانات سرويس دهنده و يا سرويس گيرنده به آن براي ارئه يا دريافت خدمات 

 دستاوردهاي پروژه -1-6-2

 كد منبع باز دارا بودن نرم افزار (Open Source)      ملي براي هر گونه توسعه نرم افزاره اي مهندس ي ص نعت ب رق

 توسط ذي نفعان.

 مسائلي مانند تحريم و يا پدافند غير عامل. عدم وابستگي به نرم افزارهاي مشابه خارجي با توجه به 

 ايجاد و گسترش دانش تهيه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق كشور 
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       ابزار مناسب براي ايجاد نرم افزارهاي مهندسي، توسط تيم هاي مج زا )دانش گاهي، تحقيق اتي، تج اري ...( ب دون

 چه سازي آنان به يکديگر.وابستگي به يکديگر در گروه هاي مختلف و امکان ادغام و يکپار

 حاصل از اجراي پروژه منافعصرفه اقتصادي و  -1-6-3

تالش هايي براي توليد نرم افزارهاي مهندسي در صنعت برق در كشور صورت گرفته است. شركت ها  دانشگاه ها و مراكز 

ار اقدام كرده اند و يا در حوزه كاري تحقيقاتي در اين زمينه نرم افزارهايي توليد كرده اند و خود به طور مستقل به توليد نرم افز

خود با شركت هاي خصوصي مشاركت كرده اند. نرم افزار جامعي كه كليات صنعت برق كشور را در زمين ه مطالع ات سيس تم     

پوشش دهد اند  شمار بوده و آنان نيز مورد استقبال صنعت برق ق رار نگرفت ه ان د  يک ي از عل ت ه اي ع دم ورود بخ ش         

امر هزينه باالي سرمايه گذاري و ديگري بازار كم رونق داخلي بعلت استفاده از نرم افزارهاي قفل شکس ته و  خصوصي در اين 

 Licenseدليل ديگر عدم حمايت وزارت نيرو از توليدات داخلي در مقابل نرم افزارهاي خارجي است.با توجه به بحث خريداري 

به قيمت باالي اين ن رم افزاره ا مي زان زي ادي ارز كش ور ب ه اي ن ام ر          و عدم استفاده از نرم افزارهاي قفل شکسته با توجه

 تخصيص يافته و بازار كشور كال در اختيار آنان قرار مي گيرد. 

     با توجه به بازار برق و تجديد ساختار سيستم برق، هوشمند سازي شبکه، اتوماسيون، نيروگاه ه اي تجدي د پ ذير و

مطرح و سرمايه گذاري سخت افزاري مي شوند نياز به نرم افزارهايي در  تکنولوژي هاي جديدي كه در صنعت برق

ارتباط با اين تکنولوژي ها احسا  مي گردد و با توجه به اينک ه بعض ي از اي ن ح وزه ه ا ني از ب ه نگ رش ه ا و          

 ها احسا  مي گردد.خصوصيات بومي سازي شبکه دارد نياز به نرم افزار جامع در آن حوزه

 ر حساسيت پدافند غير عامل مانند راهبري ي مهم ديگحوزهOnLine بخش اتوماسيون شبکه و پست ها است كه در ،

بستر هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند توجيه مناسب اقتصادي ديگري براي طراحي و توليد نرم 

 مي باشد. افزارداخلي پخش بار براي جلو گيري از اجراي بدافزارها و حمله مخرب هکرها 

  امکان پذير مي باشد و با  كشور  افزار در داخل پشتيباني آسان و مناسب نرمبا توجه به دانش داخلي و سور  كد آن

توجه به كد باز نرم افزار، محققين قادر به پياده سازي نرم افزارهاي مختلف با توجه به الگ وريتم ه اي ن و و جدي د     

 خواهند بود.
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 هاي خارجي و ايجاد يک مدل يکپارچه براي ايجاد و توسعه ن رم افزاره اي مهندس ي ب ا     عدم وابستگي به نرم افزار

استفاده از ظرفيت كليه دستگاه هاي پژوهشي، دانشگاهي  سازمانهاي تابعه وزارت نيرو مانند توانير، مديريت شبکه، 

 اي، توزيع  بخش خصوصي و ...برق هاي منطقه

 : )با ذكر منابع(سابقه انجام پژوهش هاي مرتبط در كشور -1-6-4

مراك ز   سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد. در دانش گاه ه ا و   مطالعات افزارهاي نرم استفاده از

مرك ز تحقيق ات ني رو تج اري      انجام گرديد. افزارهاي مطالعات سيستم قدرتتوليد نرم كوشش هايي برايتحقيقاتي پژوهشي،

اتي سيستم قدرت را به نام سبا در دهه هفتاد شمسي با سه واحد محاسباتي اوليه پخش بار، اتصال كوتاه سازي نرم افزار محاسب

و پايداري گذرا آغاز كرد و همزمان دكتر كوهساري عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبير نرم افزار پاش ا را عرض ه نم ود.    

دار شد. نرم افزار سبا و پاشا به تدريج توسعه پيدا كرده و واح د   را عهدهپژوهشگاه نيرو از بدو تاسيس مسئوليت توسعه نرم افزار 

هاي محاسباتي ديگري به آنان افزوده شد و در مقاطعي اين دو نرم افزار تا اواخر دهه هشتاد شمسي كماكان در شركت ه ا و  

يستم قدرت توسط دكتر حس ينيان عض و   گرفته است.نرم افزار ديگري در زمينه مطالعات س مراكز صنعتي مورد استفاده قرار مي

 هيئت علمي دانشکده برق اميركبير با چند واحد محاسباتي پايه توليد و در دانشگاه مورد بهره برداري قرار گرفته است.

ه اي توزي ع ني روي    نرم افزارهاي ديگري در داخل كشور توسط پژوهشگاه نيرو، مديريت شبکه، توانير، سابا، سانا، ش ركت 

ها، بخش خصوصي و يا ساير سازمان ها و بخش هايي كه با صنعت ب رق در ارتب اط   اي، دانشگاههاي برق منطقهبرق، شركت

مي باشند توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند. اين نرم افزارها هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ه ا وح وزه مس ئوليت    

 عه پيدا كردند.هاي خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توس

 در گزارش پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور بسياري از اين نرم افزارها و سازندگان آن شناسايي شده اند.

هر يک از اين نرم افزارها خود داراي رابط كاربري خاص خود مي باشند و امکان ادغام رويه ه اي مختل ف ب ين آن ان غي ر       .

 .شدممکن و يا بسيار مشکل مي با

اف زاري   هاي نرم   هاي مطالعاتي تعريف شده در سيستم قدرت، رويه  ، به تفکيک حوزهگزارش مرزبندي و شناخت سيستمدر 

 هاي مختلف داخلي و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است  در شركت هاي آنها  هاي مطالعاتي و قابليت هر يک از حوزه
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 يشنهاديان پيمجر -1-6-5

 رويپژوهشگاه ن

 محصول نهايي پروژه، تعداد و استفاده كنندگان آن مشخصات فني -1-6-6

 دياگرام تک خطي  كنترلي  طراحي  برنامه ريزيرابط كاربري مي باشد كه آماده براي مدلسازي گرافيکي  محصول نهايي

ر اختيار ديگ ر  بوده و ارتباط بين داده ها و نرم افزارهاي محاسباتي پايه را فراهم مي كند.وبه طور مستقل با كمترين تغييرات د

برنامه نويسان قرار گرفته و با پياده سازي نرم افزارهاي محاسباتي با استفاده از تکنيک هاي نرم افزاري به اين مح يط اض افه   

 شوند

اگر مدل داده هاي اين نرم افزار توسط پروژه ديگري كه به همين منظور با قالب تجاري تهيه گرديده است مجهز شود در 

م افزار مي تواند در كليه دانشکده هاي برق، مراكز تحقيقاتي، كليه ادارات و سازمان هاي تابع ه وزارت ني رو   آن صورت اين نر

 مانند توانير، برق هاي منطقه اي و كارخانجات بزرگ كشور مورد توسعه و بهره برداري قرار گيرد.

 نوع پروژه -1-6-7

 هاي محاسباتي پايه درمطالعات سيستم قدرت م ي ش ود   رابط نرم افزاري براي حداقل واحدبه ساخت نمونه  يپروژه منته

 (توانايي حداكثري امکانات كاربري مد نظر نمي باشد)در مقطع زمانى فعلى قصد 

 ...:  ريال(ميليون پيش بينى هزينه نيروى انسانى )

 : ... پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى ، مواد ، ابزار ، آزمايشگاه )ريال(

 : ...جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق )ريال( پيش بينى صرفه 

 الف( 4زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه )رابط كاربري حداقلي بند  -1-6-8

 هاي پروژه  (: هزينه4-2 )جدول 

 عنوان عمليات در هر مرحله بند
وزن 

 تيفعال

جراي مدت ا

 مرحله )ماه (

 بودجه مورد نياز

 )ميليون ريال(
  6 6 شناخت وآناليز نيازمندي ها 1
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 عنوان عمليات در هر مرحله بند
وزن 

 تيفعال

جراي مدت ا

 مرحله )ماه (

 بودجه مورد نياز

 )ميليون ريال(
طراح ي و مدلس ازي   "و  "ش ناخت و تحلي ل  "هاي  ارائه گزارش 2

 (Logical View)افزار ساختار نرم
17 6  

  3 2،5 طراحي معماري وبررسي انتخاب متدلوژي نرم افزار 3

  6 5  نرم افزار Frameworkو   ايجاد زير بناي 3

  12 30 پياده سازي بسترگرافيکي 4

  3 5 ايجاد رابط هاي اليه مدل داده، اليه گرافيکي و اليه محاسباتي 5

  6 7 ايجاد رويه تست  6

منتخب وزارت ني رو و تب ادل اطالع ات      Gisامکان اتصال به  8
 گرافيکي با آن

20 6  

حليل و طراحي و پياده شامل گزارش هاي فني ت مستندات پروژه 9
 (User Manualراهنماي كاربري)، ينرم افزارHelpسازي، 
 افزار نامه فني نرم واژهو 

7،5 12  

  - - ارايه گزارشات و سمينارها 10

  - - ساير موارد )ارايه مقاله، تکثير و ...( 11

   100 كل
 

 پروژه  يبندزمان (:5-2 )جدول 

 

 بند

عنوان عمليات 

 در هر مرحله

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

 شناخت 1

                
  ارائه گزارشآناليز و  2

                
                 طراحي معماري 3

زير بناايجاد 4                  

پياده سازي  5

 گرافيکي
                

                 ايجاد رابط 6

                 تست 7

                  GISاتصال به  8

                 مستندات 9

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  ل فوق بازههاي جدو *هر يک از بلو       
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ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم  پروژه -1-7

 1قدرت انتقال نيرو شبکه برق

 هدف از اجراي پژوهشتعريف مساله  -1-7-1

صحيح و برآوردن نيازهاي حداكثري نرم افزارهاي مطالعات سيستم قدرت بعلت اهداف  ابعاد و پيچيدگي آن نيازمند طراحي 

 كاربران آن مي باشد.

با توجه به ماهيت اين نرم افزارها صحت سنجي عملکرد صحيح نرم افزارها نيازمند فرايند تست و امين ت آن م ي باش ند.    

پ ذيرد. طب ق    افزار صورت م ي افزار و شناسايي خطاها و نقاط ضعف نرمافزار به منظور سنجش كيفيت نرمفرايند تست يک نرم

 يابد.  افزار به ميزان قابل توجهي كاهش مينرم افزاري، هزينه نگهداري هاي نرم آمار ارائه شده با انجام تست

گيرد كه در ادامه به تعدادي از آنها اشاره  هاي گوناگوني بر روي آن انجام مي افزار تست به منظور سنجش ميزان كيفيت نرم

 مي شود:

  عملکرد تست(Functional)     اين تست به منظور سنجش صحت عملکرد برنامه طب ق معياره ايي ك ه در طراح ي :

 رود. افزار مد نظر بوده است، به كار مي نرم

  بار و فشار  تست(Load/Stress)    تست بار به منظور اطمينان از پاسخگويي مناسب با حداكثر تع داد ك اربر و تس ت :

 رود. افزاري به كار مي منابع سختفشار براي بررسي عملکرد سيستم در مواقع ضعف 

 تست ( حجمVolume)گيرد. : در اين تست، كارايي برنامه با حجم مشخصي از داده مورد سنجش قرار مي 

  كارايي تست(Performance)       اين تست به منظور بررسي زم ان پاس خگويي سيس تم در ش رايط ع ادي و ب دترين :

 گيرد. شرايط انجام مي

  پذيري  مقيا  تست(Scalability) ه اي غي ر    : اين تست براي سنجش قابليت رشد برنامه در زمينه هر يک قابلي ت

 شود. ها و ميزان بار قابل تحمل توسط سيستم انجام مي كاركردي آن مثال حجم داده،تعداد تراكنش

                                                 

1
 Implementation Test And  Software Quality  Of  Design Power System Study Analysis   
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  انتقالقابليت تست (Portability)ک محيط ب ه  : اين تست براي كنترل سهولت انتقال يک كامپوننت نرم افزاري از ي

 رود.  محيط ديگر به كار مي

  واسط كاربري تست(Usability or GUI)          تس ت واس ط ك اربري گرافيک ي ب ه منظ ور اطمين ان از پوش ش تم ام :

 رود. هاي مختلف آن به كار مي مشخصات و نيازهاي سيستم و كنترل سهولت استفاده از بخش

  نصب  تست(Installation)ه چه چيزهايي بايد بر روي سيستم كاربر نص ب ش ود و   شود ك : در اين تست بررسي مي

 گيرد. كردن برنامه، به روزرساني برنامه مورد سنجش قرار مي uninstallنصب صحيح برنامه،

ه اي س ريع    امنيت اطالعات بصورت كلي به مفهوم جلوگيري از دسترسي غير مجاز و تخريب اطالع ات اس ت. پيش رفت   

كامپيوتر و رمز نگاري در دهه هاي اخير، دسترسي عمومي ب ه ك امپيوتر و ارتب اط از طري ق      مخابرات، سخت افزار و نرم افزار

اينترنت را به همراه آورده است. بدين ترتيب رشد سريع و گسترده اس تفاده از پ ردازش الکترونيک ي و انتق ال ديت ا در س طح       

 3وع حفاظت از زير ساخت هاي فناوري اطالعات اينترنت منجر به ظهور پررنگ تر مفهوم امنيت اطالعات گرديده است. موض

 را شامل مي شود: جنبه اصلي به شرح زير

 امنيت: امنيت محتواي زير ساخت هاي فناوري اطالعات 

 ايمني: ايمني و حفاظت هاي فيزيکي از زير ساخت هاي فناوري اطالعات 

 عاتپايداري: ايجاد پايداري و استمرار در عملکرد زير ساخت هاي فناوري اطال 

 معيار اساسي است: 3امنيت تبادل اطالعات نيز شامل 

 : پيشگيري از دسترسي غير مجاز به اطالعات1محرمانگي

 : پيشگيري از تغيير يا حذف غيرمجاز اطالعات2تغيير ناپذيري

 غيرمجاز به اطالعات و منابع آناز دسترسي : پيشگيري 3دستر  پذيري

 تست نرم افزار -1مرحله 

                                                 

1 Confidentiality 
2 Integrity 
3 Availability 
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 د مرحله اي بوده و از ابتداي طراحي تا تحويل نرم افزار در مراحل مختلفي توسط تيم پروژه انجام مي شود:فرايند تست چن

 ايجاد رويه تست در هر مرحله از انجام پياده سازي نرم افزار 

 ايجاد رويه تست بعد از اتمام پياده سازي هر يک از واحدهاي محاسباتي نرم افزار 

 ز اتمام پياده سازي كل واحدهاي محاسباتي و تحويل نرم افزارايجاد رويه تست نهايي بعد ا 

ب ر   1اعتبارسنجي و صحت عملکرد نرم افزار توسط شركت ها و موسسات معتبر نرم افزاري تست ميگردد و گواهي رس مي 

ي سخت افزار داخل كشور شركت هاي معتبري مانند خدمات انفورماتيک دارادر اسا  نتايج تست به نرم افزار ارائه مي شود. 

 و نرم افزار براي تست نرم افزار و ارائه گواهينامه رسمي دارند.

 گواهي رسمي ارائه مي كنند. شركت هاي معتبر بين الملي نيز جهت تست نرم افزار مجوز

 

 

 تست و صحت سنجي رويه هاي محاسباتي -2مرحله 

سناريوهاي مختلف انجام مي گيرد و در هنگام تحويل  به هنگام تدوين رويه هاي محاسباتي، تست هاي اوليه با استفاده از

نهايي تست هاي مختلفي با استفاده از سناريو ها و داده هاي مختلف انجام مي شود. ولي با توجه به حاالت زيادي ك ه ب راي   

فزار توسط كلي ه  اي تدوين گردد و نرم ااستاندارد و يکپارچه يهر يک از رويه هاي محاسباتي وجود دارد. مي بايستي روش ها

حاالت ممکن و تحت استر  و آزمون سخت قرار گيرد و نتايج تحليلي آن با نرم افزارهاي معتبر و نيز متخصصان مورد تاييد 

 قرار گيرد.

 دستاوردهاي پروژه -1-7-2

 .اعتبارسنجي و صحت عملکرد نرم افزار توسط شركت ها و موسسات معتبر نرم افزاري 

 ه استفاده از نرم افزار ملي اعتماد كاربران و تشويق آنان ب 

                                                 
1 Certificate 
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 قابليت رقابت پذيري نرم افزار در بازارهاي مختلف 

 حاصل از اجراي پروژه منافعصرفه اقتصادي و  -1-7-3

يکي از علل عدم استفاده گسترده از نرم افزارهاي مهندسي برق توليدي در كشور عدم اعتماد كاربران از عملک رد ص حيح   

وجه به هزينه بر بودن تست كامل نرم افزار تمايلي به يک تس ت كام ل و درياف ت گ واهي     نرم افزار و نتايج آن مي باشد. با ت

رسمي نشان نمي دهند. در صورت در نظر گرفتن اصول تست و گواهي مراجع رسمي، باعث رويکرد كاربران به نرم افزار ملي و 

 ل متخصصان و شركت ها در توسعه نرم افزار ملي خواهد شد. ااقب

  مهم پدافند غير عامل مانند راهبري در حوزه هايOnLineبخش اتوماسيون شبکه و پست ،     ه ا اس ت ك ه در بس تر

هاي مناسب مخابراتي و اينترنتي استفاده مي گردنند با تس ت مناس ب از عملک رد آن باع ث جل وگيري از اج راي       

 بدافزارها و حمله مخرب هکرها مي باشد. 

 ي به نرم افزارهاي خارجي و ايجاد يک مدل يکپارچه براي ايجاد و توس عه  اعتماد به نرم افزار داخلي و عدم وابستگ

س ازمانهاي تابع ه وزارت ني رو     ،نرم افزارهاي مهندسي با استفاده از ظرفيت كليه دستگاه هاي پژوهشي، دانشگاهي

 بخش خصوصي و ... ،اي، توزيعمانند توانير، مديريت شبکه، برق هاي منطقه

 مرتبط در كشور: )با ذكر منابع( سابقه انجام پژوهش هاي -1-7-4

مراك ز   سيستم قدرت در ايران سابقه طوالني با بيش از چند ده ه دارد. در دانش گاه ه ا و   مطالعات افزارهاي نرم استفاده از

دكت ر  ،مرك ز تحقيق ات ني رو     انجام گردي د.  افزارهاي مطالعات سيستم قدرتتوليد نرم كوشش هايي برايتحقيقاتي پژوهشي،

، پژوهشگاه نيرو، دكتر حسينيان عضو هيئت علمي دانشکده برق اميركبير ،ي عضو هيئت علمي دانشکده برق امير كبيركوهسار

اي، بخش خصوصي و يا ساير سازمان هاي برق منطقههاي توزيع نيروي برق، شركتمديريت شبکه، توانير، سابا، سانا، شركت

شند نرم افزارهايي را توليد و مورد بهره برداري قرار گرفتند. اين نرم افزارها ها و بخش هايي كه با صنعت برق در ارتباط مي با

 هريک به تنهايي براي رفع نياز مندي ها وحوزه مسئوليت هاي خود يا امور تحقيقاتي و پژوهشي توليد و توسعه پيدا كردند.
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هاي توليدي با س ناريو ه اي مختل ف    به تناسب اقدامات انجام شده تست هاي نرم افزاري جهت صحت عملکرد نرم افزار

انجام گرديد ولي در آزمايشگاه هاي تست نرم افزار و انجام تطابق كامل با ن رم افزاره اي مختل ف و گ رفتن گ واهي رس مي       

 اقدامي انجام نگرديد.

 نوع پروژه -1-7-5

 دانشگاه هاي معتبر مورد تاييد وزارت نيرو 

گي رد.  هاي نرم افزاري مطالعات سيستم قدرت مورد بهره برداري قرار ميبا توجه به اينکه پايگاه و مدل داده دركليه حوزه 

 باشد: نيازمند همکاري واحدهاي تابعه وزارت نيرو به شرح زير مي

 ي برق معاونت راهبري شبکه 

 شركت توانير 

 ريزي و توسعه شبکه معاونت برنامه 

 يت شبکهريزي و نظارت بر امن شركت مديريت شبکه برق ايران؛ معاونت برنامه 

 معاونت برق و انرژي 

 شوراي پايايي شبکه برق كشور 

 معاونت هماهنگي توزيع 

 .پژوهشگاه نيرو 

 با همکاري بخش هاي مختلف تابعه وزارت نيرو 

 مشخصات فني محصول نهايي پروژه، تعداد و استفاده كنندگان آن -1-7-6

نان ازعملکرد نرم افزاري و نتايج حاصل از نرم افزارهاي مطالعات سيستم شبکه برق مي باشند كه با اطمي  محصول نهايي

 تحليل رويه هاي محاسباتي با درجه اعتماد و اطمينان باال در اختيار كاربر قرار مي گيرد.
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 نوع پروژه -1-7-7

 تست  كارائي نرم افزار و كاركرد صحيح واحد هاي محاسباتي درمطالعات سيستم قدرت مي شود.به  يپروژه منته

 ....:  انى )ريال(انس يپيش بينى هزينه نيرو

 : ... پيش بينى هزينه هاى ساخت شامل طراحى ، مواد ، ابزار ، آزمايشگاه )ريال(

 : ...پيش بينى صرفه جويى ساالنه در هزينه ها حاصل از به كار بردن نتايج تحقيق )ريال( 

 الف( 4)مدل داده حداقلي بند  زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-7-8

 هاي پروژه  (: هزينه6-2 )جدول 

 عنوان عمليات در هر مرحله بند
وزن 

 تيفعال

مدت اجراي 

مرحله )ماه 

) 

 بودجه مورد نياز

 )ميليون ريال(

تست عملکردي و امنيت هر رويه نرم افزاري به طور متوسط  1
 رويه محاسباتي( 50) با ازاء  1در داخل كشور

40 9  

هاي تست حاصل از نتايج  رويه هاي محاسباتي)  ايجاد رويه 6
 رويه محاسباتي( 50با ازاء 

40 9  

  12 10   مستندات پروژه 7

  - - ارايه گزارشات و سمينارها 8

  - - ساير موارد )ارايه مقاله، تکثير و ...( 9

   100 كل

 

 پروژه  يبند (: زمان7-2 )جدول 

 

 بند

عنوان عمليات 

 در هر مرحله

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

تست عملکردي و  1
                 امنيت

                                                 

.  
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 بند

عنوان عمليات 

 در هر مرحله

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

يه هاتست رو 2  
                

                 طراحي معماري 3

                 مستندات 4

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 ي برق افزار راهبري شبکه طراحي و پياده سازي نرمپروژه  -1-8

 هدف پروژه -1-8-1

ي برق ايران است. با توجه به اينکه راهبري قلب سيستم  ار راهبري براي شبکهافز ي نرم هدف از اين پروژه، تدوين و توسعه

ه اي   تواند خسارت پذيرد، هرگونه نفوذ سايبري و يا خرابکاري در اين سامانه مي صورت آنالين صورت مي برق كشور بوده و به

در اين  مرزي  هاي برون عه داده شده توسط شركتافزارهاي توس اي به كشور وارد آورد. استفاده از نرم امنيتي و اقتصادي گسترده

آورد.  ي برق ايران و خرابکاري در سطح وسيع را براي دش منان ف راهم م ي    تواند راه نفوذ سايبري به راهبري شبکه زمينه، مي

 ي برق امري حياتي است. افزاري بومي جهت ارتقاي امنيت سايبري راهبري شبکه ي نرم بنابراين توسعه

 له تعريف مسا -1-8-2

گر نب وده و ممک ن اس ت    يکدين توان و مراكز در مجاورت ياست كه منابع تأم يا گونه قدرت به يها ستميس يعيساختار طب

م يعظ   ين گس تردگ يتر شده و ا قدرت بزرگ و بزرگ يها ن با گذشت زمان شبکهيفاصله داشته باشند. همچن باهمها  لومتريك

مات مناس ب  يش ش ده و تص م  يش و كنترل به صورت لحظه به لحظه پ ا يپا كند كه اطالعات كل شبکه در مراكز يجاب ميا

دارد. كنت رل، حف ظ    ييسزا  نقش به يقدرت اتخاذ شود. در تحقق اين امر حوزه راهبر يها ت شبکهيو امن يداريجهت حفظ پا

، ش بکه را ب ه ص ورت    يراهب ر  باشد. ح وزه  ين حوزه ميد و انتقال به عهده اينه از شبکه توليبه يبردار و بهره يداري، پايمنيا

ن ح وزه در  ي  كند. ا ينه اتخاذ ميبه يبردار د و مصرف و بهرهيمناسب جهت حفظ تعادل تول يها استين كنترل نموده و سيآنال

ا ي  س تم مه يب رداران س  به ره  يپردازد و كنترل لحظه ب ه لحظ ه را ب را    يبه مطالعه شبکه م يقين و زمان حقيآنال يدوره زمان

 سازد. يم
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هاي  خروجي-افزاري، ورودي هاي نرم تشکيل شده است. تعريف هر يک از اين رويهافزاري  نرم ي هيرو 15از شبکه  يبرراه

 مطرح شده است.  "پروژه( 3افزاري )مرحله  هاي نرم ها و رويه تبيين حوزه"ها در گزارش  آن ها و نيز ارتباط بين  آن

ها كاربرد و اهميت خيلي بيشتري داشته و  بري زياد هستند و نيز تعدادي از آنهاي مورد نياز براي راه جاكه تعداد رويه از آن

ه اي   روي ه شامل كه  1ي  بسته تقسيم گشته است. بسته سههاي مورد نياز راهبري به  ي رويه لذا اولويت باالتري دارند، توسعه

 هاي زير است: حياتي مورد نياز براي راهبري شبکه است، شامل رويه

 پخش بار 

 بار بهينه شپخ 

 بيني بار پيش 

 آناليز رخداد 

 مشاركت واحدها 

 تخمين حالت 

 رويت پذيري 

 كنترل اتوماتيک توليد 

 آناليز اتصال كوتاه 

 پايش شبکه 

برداري شبکه و افزايش  بوده و سبب ارتقاء كيفيت بهره 1ي  منظور تکميل مطالعات درنظر گرفته شده در بسته به 2ي  بسته

 هاي زير است: اين بسته شامل رويهشود.   امنيت فني آن مي

 تخمين پارامترهاي شبکه 

 آناليز پايداري ولتاژ 

 آناليز پايداري زاويه 

ي  صورت دستي و با اس تفاده از تجرب ه   طور معمول در راهبري به منظور اتومات كردن فرآيندهايي است كه به به 3ي  بسته

 است: هاي زير گيرد. اين بسته شامل رويه افراد خبره انجام مي
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 ي

 حذف بار اتوماتيک 

 يابيباز 

 دستاوردهاي پروژه -1-8-3

 تواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد: افزار راهبري مي نرم 1ي  ي بسته توسعه

 ي برق كشور برداري از شبکه افزايش چشمگير امنيت سايبري بهره 

 ي برق كاهش احتمال خرابکاري در شبکه 

 ي برق ايران زايش امنيت فني شبکهبرداري و همچنين اف افزايش كيفيت بهره 

 از خارج از كشور  افزارهاي مربوط به راهبري جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 

 هاي مهندسي برق، كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 ي را در پي داشته باشد: تواند دستاوردها افزار راهبري مي رمن 2ي  ي بسته توسعه

 ي برق افزايش مطالعات درنظر گرفته در راهبري شبکه 

 برداري از شبکه افزايش امنيت فني بهره 

 2ي  ها با درنظر گرفتن مطالعات بسته جويي مالي از محل كاهش تعداد و زمان خاموشي صرفه 

 هاي مهندسي برق، كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات رشته التحصيالن زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 ي را در پي داشته باشد: تواند دستاوردها افزار راهبري مي نرم 3ي  ي بسته توسعه

 افزايش سرعت بازيابي شبکه و درنتيجه كاهش زمان خاموشي در حالت فروپاشي 

 صورت اتوماتيک اهميت به ها با حذف بارهاي كم ي خاموشي كاهش هزينهجويي مالي از محل  صرفه 

 افزايش پايداري فركانس شبکه 

 هاي مهندسي برق، كامپيوتر و تکنولوژي اطالعات التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
65 

 

 

 1394 مردادويرايش اول، برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت: 5فاز 

 

 ي

 يشنهاديان پيمجر -1-8-4

ي ب رق   ؛ معاونت راهب ري ش بکه  شركت مديريت شبکه برق ايراني  ي برق ايران بر عهده با توجه به اينکه راهبري شبکه

 گردد. باشد، اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد مي مي

ه اي محاس باتي مربوط ه اس ت ك ه محقق ين و        سازي و تس ت الگ وريتم   افزار راهبري مستلزم تدوين، پياده ي نرم توسعه

پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در "كه در گزارش  را دارندانايي همکاري در اين زمينه متخصصين كشور تو

تع دادي از محقق ين و    "پ روژه(  4)مرحل ه   افزارهاي سيستم ق درت  ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه حوزه

افزار و  هاي تدوين شده در محيط نرم سازي الگوريتم تلزم پيادهافزار همچنين مس ي نرم اند. توسعه متخصصين اين حوزه ذكر شده

ه ا و موض وعات    پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در حوزه"افزار است. در گزارش  ها در محيط نرم تست آن

اف زاري ك ه توان ايي     هاي ن رم  ليستي از شركت  "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه تعيين شده در پروژه

 همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.

 تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-8-5

سازي  گيرد. فاز پياده افزاري صورت مي سازي نرم سازي فني و پياده افزاري در دو فاز پياده هاي نرم سازي هر يک از رويه پياده

 فني شامل مراحل زير است:

 سازي رويه تي و انتخاب الگوريتم پيادهي مطالعا مرحله ، 

 ،تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم 

 مانند نرم ساز نرم سازي الگوريتم در محيط شبيه پياده( افزار  افزاري واسطMATLAB،) 

 ساز، تست رويه در محيط شبيه 

 ي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛ تهيه 

 ست:افزاري شامل مراحل زير ا سازي نرم و فاز پياده

 افزاري، سازي نرم ي مشتر  گروه فني و گروه پياده جلسه 

 ساز، سازي در محيط شبيه ي پياده ي الگوريتم و نحوه مطالعه 
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 مانند نرم افزار در محيط نرم سازي نرم طراحي، تحليل و پياده( افزار  افزار اصليC#،) 

 افزار اصلي، تست رويه در محيط نرم 

 افزاري، ي گزارش فني نرم تهيه 

 هيهت ( ي راهنماي كاربريHelpو واژه ) ،نامه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpدر محيط نرم ) .افزار 

ص ورت   ي ب رق ب ه   افزار راهبري شبکه ي نرم هاي مورد نياز براي توسعه بندي و هزينه با توجه به فازها و مراحل باال، زمان

صورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک مراحل(.  ها به نديب ها و زمان شود )در اين جداول هزينه جداول زير برآورد مي

 باشد. بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميهاي محاسبه شده  ي هزينه كليه

 1ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه8-2 )جدول 

 هنام روي ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

1 

مدت كوتاه بيني بار پيش   

 

  آناليز پايش شبکه

  پخش بار

  آناليز اتصال كوتاه

پذيري رويت   

  تخمين حالت

بار بهينه پخش   

  مشاركت واحدها

  آناليز رخداد

  كنترل اتوماتيک توليد

 

 2ي  بسته –هاي پروژه  هزينه(: 9-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

2 

  آناليز پايداري ولتاژ

  آناليز پايداري زاويه 

  تخمين پارامترهاي شبکه
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 3ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه10-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

3 
  حذف بار اتوماتيک

 
  بازيابي

 1ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان11-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

 مدت كوتاه بيني بار پيش
                

 آناليز پايش شبکه
                

                 پخش بار

                 آناليز اتصال كوتاه

                 پذيري رويت

                 تخمين حالت

                 بار بهينه پخش

                 مشاركت واحدها

                 آناليز رخداد

                 كنترل اتوماتيک توليد

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 

 2ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان12-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2 

 آناليز پايداري ولتاژ
                

 آناليز پايداري زاويه
                

                 تخمين پارامترهاي شبکه

 دهند. را نشان مي ماهه 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       
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 3ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان13-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

3 
 حذف بار اتوماتيک

                
 بازيابي

                

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 حاصل از اجراي پروژه منافع -1-8-6

پ ذيرد. نف وذ و    حقيقي صورت مي صورت آنالين و زمان هاي آن به باشد و اكثر فرآيند ي برق مي ي راهبري قلب شبکه حوزه

ي  طوري كه حتي شبکه هاي گسترده را براي دشمنان فراهم آورد به تواند امکان خرابکاري دسترسي غيرمجاز به اين سامانه مي

ك ه ب راي راهب ري     ي برق تحميل شود. درصورتي هاي زيادي نيز به تجهيزات شبکه برق كشور دچار فروپاشي شده و خسارت

س از نف وذ    توان د زمين ه   م ي  هاي خارجي نوشته شده باشند استفاده گردد،  افزارهاي كه توسط شركت م شور از نري برق ك شبکه

افزاري بومي با امني ت   هاي داخلي، نرم دشمنان را به اين سامانه فراهم آورد. بنابراين نياز است كه با همت متخصصين و خبره

 ن تدوين و تهيه گردد.ي برق ايرا سايبري حداكثري براي راهبري شبکه

 برداري شبکه افزار مطالعات بهره طراحي و پياده سازي نرمپروژه  -1-9

 هدف پروژه -1-9-1

ي ب رق اس ت. ب ا توج ه ب ه اينک ه مطالع ات         ب رداري ش بکه   افزار مطالعات بهره ي نرم هدف از اين پروژه، تدوين و توسعه

از سيس تم ب رق اس ت و داراي اهمي ت واف ري اس ت، ول ي         ب رداري  برداري از اركان اصلي مطالعات مورد نياز براي بهره بهره

افزاري جهت پوش ش   ي نرم افزاري كه بتواند نيازهاي داخلي را پوشش دهد در دستر  نيست، در اين پروژه تدوين و تهيه نرم

 گيرد. برداري مدنظر قرار مي ي انجام مطالعات بهره نيازهاي موجود در زمينه

 تعريف مساله  -1-9-2

و  يس تم را ه دف اص ل   يت سي  ن امنياست كه ت أم  يشامل مطالعات كوتاه مدتقدرت  يها ستمياز س يداربر مطالعات بهره

ط ور معم ول در    ه خود قرار داده است. اين درحالي است ك ه بررس ي كفاي ت سيس تم ب ه     يها را هدف ثانو نهيهز يحداقل ساز
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ب ا   يزي  ر عن وان مث ال در مطالع ات برنام ه     ود. ب ه ش   برداري نمي ي بهره شود و مربوط به حوزه مطالعات بلندمدت سنجيده مي

در كجا  يتيو با چه ظرف يديشود كه چه تعداد واحد تول ين مييرد، تعيگ يكه صورت م ييها يازسنجينبلندمدت بار و  ينيب شيپ

 ينکه بار مص رف يام. اما مطالعه يت روبرو نشوين شود و با كمبود ظرفينده تأميسال آ 10 يشده برا ينيب شيساخته شود تا بار پ

م بلک ه از نظ ر   يت روب رو نش و  ي  م شود كه نه تنها با كمب ود ظرف يها تقس ن واحدينده چگونه بيسال آ 10 يشده برا ينيب شيپ

 باشد. برداري مي م جزء مطالعات بهرهينه عمل كرده باشيز بهين ياقتصاد

ي شبکه از  ي كاري بهينه اول شامل تعيين نقطهبندي كرد. بخش  توان به دو بخش كلي تقسيم برداري را مي مطالعات بهره

 ي كاري است. باشد و بخش دوم شامل بررسي امنيت سيستم در آن نقطه لحاظ اقتصادي مي

اف زاري،   ه اي ن رم   تشکيل شده است. تعريف هر يک از اي ن روي ه  افزاري  نرم ي هيرو 11از شبکه  برداري از مطالعات بهره

مط رح   "پ روژه(  3افزاري )مرحله  هاي نرم ها و رويه تبيين حوزه"ها در گزارش  رتباط بين آنها و نيز ا هاي آن خروجي-ورودي

ها ك اربرد و اهمي ت    برداري زياد هستند و نيز تعدادي از آن هاي مورد نياز براي مطالعات بهره جاكه تعداد رويه شده است. از آن

بس ته تقس يم گش ته     دوبه  برداري مطالعات بهرههاي مورد نياز  رويهي  خيلي بيشتري داشته و لذا اولويت باالتري دارند، توسعه

 باشند كه شامل موارد زير است: برداري شبکه مي هاي حياتي مورد نياز براي مطالعات بهره رويه 1ي  . بستهاست

 مدت بيني بار كوتاه پيش 

 پخش بار 

 پخش بار بهينه 

 آناليز رخداد 

 مشاركت واحدها 

 آناليز اتصال كوتاه 

باش د. درنظ ر گ رفتن مطالع ات      هاي بررسي پايداري ش بکه م ي   و بيشتر شامل رويه 1ي  منظور تکميل بسته به 2ي  هبست

 هاي اين بسته شامل موارد زير است: شود. رويه برداري از شبکه مي سبب افزايش امنيت بهره 2ي  بسته

 آناليز پايداري ولتاژ 

 آناليز پايداري زاويه 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
70 

 

 

 1394 مردادويرايش اول، برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت: 5فاز 

 

 ي

 تخمين حالت 

برداري داراي اهميت و كاربرد پاييني هس تند، در   هاي حذف بار اتوماتيک و بازيابي در مطالعات بهره كه رويه اينبا توجه به 

 ها مدنظر قرار نخواهد گرفت. اين پروژه تدوين اين رويه

 دستاوردهاي پروژه -1-9-3

 ته باشد:تواند دستاوردهاي زير را در پي داش برداري مي افزار مطالعات بهره نرم 1ي  ي بسته توسعه

 ي برق ايران برداري و همچنين افزايش امنيت فني شبکه افزايش كيفيت بهره 

 برداري از خارج از كشور افزارهاي مربوط به مطالعات بهره جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق صصين حوزهافزايش دانش فني متخ 

 ي را در پي داشته باشد: تواند دستاوردها برداري مي افزار مطالعات بهره نرم 2ي  ي بسته توسعه

 ي برق برداري شبکه افزايش مطالعات درنظر گرفته در مطالعات بهره 

 برداري از شبکه افزايش امنيت فني بهره 

 2ي  ها با درنظر گرفتن مطالعات بسته يجويي اقتصادي از محل كاهش تعداد و زمان خاموش صرفه 

 كاهش احتمال فروپاشي شبکه 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 يشنهاديان پيمجر -1-9-4

ي برق  ؛ معاونت راهبري شبکهق ايرانشركت مديريت شبکه بري  ي برق ايران بر عهده برداري شبکه با توجه به اينکه بهره

 گردد. باشد، اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد مي مي

ه اي محاس باتي مربوط ه اس ت ك ه       سازي و تس ت الگ وريتم   برداري مستلزم تدوين، پياده افزار مطالعات بهره ي نرم توسعه

پتانسيل س نجي و ش ناخت پژوهش گران    "دارند كه در گزارش  محققين و متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را
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تع دادي از   "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه داخل كشور در حوزه

ت دوين ش ده در    ه اي  س ازي الگ وريتم   افزار همچنين مستلزم پياده ي نرم اند. توسعه محققين و متخصصين اين حوزه ذكر شده

پتانس يل س نجي و ش ناخت پژوهش گران داخ ل كش ور در       "افزار است. در گزارش  ها در محيط نرم افزار و تست آن محيط نرم

ه اي   ليس تي از ش ركت   "پ روژه(  4)مرحل ه   افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه حوزه

 اين زمينه دارند تهيه شده است.افزاري كه توانايي همکاري در  نرم

 هاي مورد نياز براي انجام پروژه بندي و هزينه زمان -1-9-5

سازي  گيرد. فاز پياده افزاري صورت مي سازي نرم سازي فني و پياده افزاري در دو فاز پياده هاي نرم سازي هر يک از رويه پياده

 فني شامل مراحل زير است:

 سازي رويه پيادهي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم  مرحله ، 

 ،تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم 

 مانند نرم ساز نرم سازي الگوريتم در محيط شبيه پياده( افزار  افزاري واسطMATLAB،) 

 ساز، تست رويه در محيط شبيه 

 ي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛ تهيه 

 افزاري شامل مراحل زير است: سازي نرم فاز پياده

 افزاري، سازي نرم ني و گروه پيادهي مشتر  گروه ف جلسه 

 ساز، سازي در محيط شبيه ي پياده ي الگوريتم و نحوه مطالعه 

 مانند نرم افزار در محيط نرم سازي نرم طراحي، تحليل و پياده( افزار  افزار اصليC#،) 

 افزار اصلي، تست رويه در محيط نرم 

 افزاري، ي گزارش فني نرم تهيه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpو واژه ) ،نامه 

  تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpدر محيط نرم ) .افزار 
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ي برق  برداري شبکه افزار مطالعات بهره ي نرم هاي مورد نياز براي توسعه بندي و هزينه با توجه به فازها و مراحل باال، زمان

صورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک  ها به بندي ها و زمان شود )در اين جداول هزينه صورت جداول زير برآورد مي به

 باشد. بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميهاي محاسبه شده  ي هزينه مراحل(. كليه

 1ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه14-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

1 

  مدت بيني بار كوتاه پيش

 

  پخش بار

  پخش بار بهينه

  مشاركت واحدها

  آناليز رخداد

  آناليز اتصال كوتاه

 

 2ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه15-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

2 

  آناليز پايداري ولتاژ

  آناليز پايداري زاويه 

  تخمين حالت

 

 1ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان16-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

مدت بيني بار كوتاه پيش  
                

 پخش بار
                

                 پخش بار بهينه

شاركت واحدهام                  

                 آناليز رخداد

                 آناليز اتصال كوتاه
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 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 2ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان17-2 )جدول 

 رويه ستهب

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2 

 آناليز پايداري ولتاژ
                

 آناليز پايداري زاويه
                

                 تخمين حالت

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 حاصل از اجراي پروژه منافع -1-9-6

برداري از سيستم برق است و داراي اهميت وافري است،  برداري از اركان اصلي مطالعات مورد نياز براي بهره مطالعات بهره

هاي خارجي( تدوين گشته است براي نيازه اي داخل ي كفاي ت الزم را     اين كار )توسط شركتافزارهايي كه براي  ولي غالبا نرم

جهت در داخل كشور تهيه  افزاري بدين ي ايران، نرم شده و با توجه به شرايط خاص شبکه سازي صورت بومي ندارد و نياز است به

صنعت برق تحميل ك رده و س بب خ روج ارز از كش ور      هاي زيادي را به افزارهاي خارجي هزينه گردد. همچنين استفاده از نرم

 شود. مي

افزاره اي اي ن    ترين نرم )به عنوان يکي از مهم DIgSILENTافزار  هاي استفاده از نرم عنوان مثال در اين قسمت هزينه به

ش ود. اي ن آم ار     ريح ميبرداري تش ي مطالعات بهره حوزه كه در ايران بسيار مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است( در حوزه

ها مربوط به حالت  ي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده است. تمامي قيمت بوده و از نماينده 1394مربوط به تير ماه سال 

Mulit-User License\Single User Database باشد. مي 

افزار قبال خريداري شده  ي نرم ي پايه هبرداري )اگر فرض شود بست ي بهره در حوزه DIgSILENTافزار  براي استفاده از نرم

ميليون ري ال،   840به قيمت  2ي  ميليون ريال، پخش بار بهينه 428به قيمت  1ي  هاي پخش بار بهينه بايست بسته است( مي

مت ميليون ريال و تخمين حالت به قي 287ميليون ريال،  پايداري سيگنال كوچک به قيمت  790توابع آناليز پايداري به قيمت 

 ميليون ريال خواهد شد. 3151صورت مجموع  ميليون ريال را خريداري نمود كه به 806

% ، 75ي دوم  % ، نس خه 100ي اول  به اين صورت است كه براي ف روش نس خه   DIgSILENTافزار  سياست فروش نرم

د. اگر ف رض ش ود در ك ل    كن % مبلغ كل را منظور مي20هاي پنجم به بعد  % و نسخه25ي چهارم  %، نسخه50ي سوم  نسخه
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ي تمديد ليسانس و  بايست هزينه شود. هزينه ميليون ريال مي 11659افزار خريداري شود، حدود  ي اين نرم نسخه 10ايران تنها 

ي اي ن   افزار ك ه قيم ت اولي ه    ي نرم ي پايه ي تمديد بسته ي ساالنه افزار در هر سال )با درنظر گرفتن هزينه بروزرساني اين نرم

س ال در اي ران اس تفاده     15افزار به مدت  ي خريد آن است. اگر فرض شود اين نرم % هزينه15ميليون ريال است(،  615 بسته

ي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود        گردد )بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال(، هزينه

 . ميليون ريال خواهد بود 37433ريد اوليه، در مجموع ي قيمت خ ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبه 25775

بايس ت   سال، مي 15برداري به مدت  ي بهره براي حوزه DIgSILENTافزار  نسخه نرم 10به عبارت ديگر براي استفاده از 

(، 2و  1ي  بستهافزار داخلي براي اين حوزه ) ي نرم ي توسعه ميليون ريال هزينه گردد. اين درحالي است كه هزينه 37433حدود 

 افزاري خارجي است.  ي مورد نياز براي استفاده از نرم % بودجه79ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا  29400برابر با 

زايي ايجاد خواهد شد. همچن ين   افزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغال كه با استفاده از نرم ضمن اين

 پذير نباشد. افزارهاي خارجي هميشه امکان ي نرم ها، ممکن است تهيه مبا توجه به بحث تحري

 شبکه ي ريزي توسعه افزار مطالعات برنامه طراحي و پياده سازي نرمپروژه  -1-10

 هدف پروژه -1-11-1

ان ي شبکه از ارك   ريزي توسعه ي شبکه است. برنامه ريزي توسعه افزار مطالعات برنامه ي نرم هدف از اين پروژه، تدوين و توسعه

ي توليد، و انتقال برق ارائه نگردد،  ريزي مناسبي جهت توسعه هاي قدرت است؛ چراكه اگر برنامه اصلي مطالعات مربوط به شبکه

ش دت اف زايش خواه د داد. از     برداري و تامين انرژي برق را به ي بهره برداري ميسر نبوده و هزينه امکان جبران آن در فاز بهره

ناسبي در اين راستا موجود نيست كه پاس خگوي نيازه اي داخ ل كش ور باش د. بن ابراين ني از اس ت         افزار خارجي م طرفي نرم

 ي شبکه تدوين و تهيه گردد. ريزي توسعه افزاري بومي جهت انجام مطالعات برنامه نرم

 تعريف مساله  -1-11-2

م يتقس ستم انتقاليس ي توسعه يزير د و برنامهيتوسعه تول يزير برنامه يستم قدرت به دو بخش كليس يزير مطالعات برنامه

ري زي توس عه    در برنام ه صورت همزمان صورت پذيرد.  تواند به ي توليد و انتقال مي ريزي توسعه شود. در برخي موارد برنامه يم
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 هوس ع ها، قابليت انتقال توان شبکه انتقال موجود، محدوديت ت روگاهيتک شينه، از توزيع جغرافيايي بارها و ن هها در شبک روگاهين

س تم  يس ي توسعه يزير برنامه .شود نظر مي شبکه انتقال و همچنين تفاوت قيمت سوخت براي نواحي جغرافيايي مختلف صرف

است كه  يز از موارديو نيريزي توان راكت شود. مطالعات برنامه يانجام م خطوط   ها و توسعه پست  انتقال خود در دو بخش توسعه

ده بوده و امکان ات  يچيار پيبس يزير ل است كه مطالعات برنامهين دليمذكور به ا يبند گردد. دسته يبعد از موارد مذكور انجام م

 يل  يخ اي ي اجزاء شبکه فعال وجود ندارد و نيز حل چنين مس ئله  ريزي همزمان همه برنامه يتم متناسب برايو الگور يافزار نرم

 بر خواهد بود. زمان

ک سال افق ي يستا برايگردد. در روش ا يا انجام ميا و شبه پويستا و پويسه شکل استم قدرت به يس يزير مطالعات برنامه

 يز برايا نيشود. در روش شبه پو يدر نظر گرفته م يزير برنامه يبرا يک دوره زمانيا، يگردد. در روش پو يانجام م يزير برنامه

و  يدگي  چين پيا در عيگردد. روش پو يسالِ بعد استفاده م يزير برنامه يج آن سال برايانجام شده و از نتا يزير هر سال برنامه

 دهد. يستا مينسبت به روش ا يبهتر يها اد، جوابيز يسخت

موارد در ادام ه   يود است كه به طور كلي، تابع هدف و قيريگ ميتصم يرهايف متغيو تعر يياز به شناسايحل مسئله، ن يبرا

 ح خواهد شد. يبعد تشر يها آمده و در بخش

 :يريگ ميرهاي تصممتغي

 ؛ها روگاهيتعيين محل، ظرفيت و نوع ن 

 ؛ظرفيت و نوع خطوط انتقال، تعيين محل 

 ؛ها تعيين محل، ظرفيت و نوع پست 

  و؛يد توان راكتيمنابع تولتعيين محل، ظرفيت و نوع 

 :تابع هدف

 برداري گذاري و بهره حداقل نمودن مجموع هزينه سرمايه. 

 :قيود

 ؛ش بار در شبکههاي پخ محدوديت همجموع 

 ؛محدوديت عبور توان از خطوط انتقال 
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 ؛ها روگاهيمحدوديت توليد توان در ن 

 ؛ها روگاهين سوخت نيمحدوديت تأم 

 ؛ها ولتاژ شين همحدوديت دامن 

  ان؛يمشترن بار يتأم ييايپامحدوديت 

 ؛زماني مشخص هكنندگان در يک محدود ن بار مورد نياز مصرفيتأم 

 موجود و جديد جهيزاتِهاي مربوط به ت محدوديت. 

ه ا، خط وط    توسعه پس ت  يزير كه برنامه يطور ستم قدرت در افق بلندمدت قرار دارد؛ بهيس يزير حوزه برنامه يزمان ي بازه

 ين مراجع برايرد. هرچند بيگ يستم قدرت قرار ميس يزير مورد توجه نهاد برنامه يروگاهين يو و واحدهايانتقال، منابع توان راكت

ن ده ق رار دارد. در   يس ال آ  15ت ا   2نظ ر اكث ر مراج ع در اف ق ب ين       يبلندمدت اختالف وجود دارد؛ ول يزير برنامه يانبازه زم

دهن د.   راه صنعت را نشان مي ي سال مربوط به راهبردهاي صنعت برق بود و نقشه 15ريزي بلندمدت بازه زماني بيش از  برنامه

 ريزي انرژي دارد. رنامهريزي ارتباط تنگاتنگي با ب اين نوع برنامه

هاي  سري از رويه است و همچنين اهميت و كاربرد يک اي ريزي شبکه، مطالعات گسترده كه مطالعات برنامه با توجه به اين

بندي  ريزي توسعه شبکه را به دو بسته تقسيم هاي ديگر آن است، در اين پروژه مطالعات برنامه مطالعاتي اين حوزه باالتر از رويه

ي  ريزي توس عه  آورد و شامل برنامه ريزي را فراهم مي هاي مورد نياز براي مطالعات برنامه هاي رويه ي اول حداقل م. بستهنمودي

ريزي توان راكتي و   ها و برنامه ي پست ريزي توسعه ي اول را تکميل نموده و شامل برنامه ي دوم بسته توليد و شبکه است. بسته

تبي ين  "ه ا در گ زارش    آن ها و ني ز ارتب اط ب ين     هاي آن خروجي-افزاري، ورودي هاي نرم يهشود. تعريف هر يک از اين رو مي

 مطرح شده است. "پروژه( 3افزاري )مرحله  هاي نرم ها و رويه حوزه

 زير است: افزاري نرم هاي شامل رويه 1ي  بسته

 پيش بيني بار بلندمدت 

  پخش بار 

 نهيبار به پخش 

 يساز  نهيبه 
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 ديعه تولتوس يزير برنامه 

 افزاري زير است: هاي نرم شامل رويه 2ي  و بسته

 توسعه شبکه يزير برنامه 

 ويتوان راكت يزير برنامه 

 توسعه پست يزير برنامه 

 ها در گزارش درخت فناوري تشريح گرديده است. هاي آن خروجي-افزاري و ورودي هاي نرم ارتباط بين اين رويه

 دستاوردهاي پروژه -1-11-3

 تواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد: ريزي توسعه شبکه مي افزار مطالعات برنامه رمن 1ي  ي بسته توسعه

 الخصوص تلفات( برداري شبکه )علي هاي بهره كاهش هزينه 

 افزايش قابليت اطمينان شبکه 

 شورريزي از خارج از ك افزارهاي مربوط به مطالعات برنامه جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 ي را در پي داشته باشد: تواند دستاوردها ي شبکه مي ريزي توسعه افزار مطالعات برنامه نرم 2ي  ي بسته توسعه

 ات(الخصوص تلف برداري شبکه )علي هاي بهره كاهش هزينه 

 بهبود پايداري ولتاژ شبکه 

 كاهش پرشدگي خطوط شبکه 

 افزايش قابليت اطمينان شبکه 

 ي شبکه هاي توسعه كاهش هزينه 

 افزايش رقابت عادالنه در ميان توليدكنندگان در فضاي بازار برق 

 برداري از شبکه افزايش امنيت فني بهره 

 كامپيوتر هاي مهندسي برق و التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 
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 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 مجريان پيشنهادي -1-11-4

باشد، لذا اين  ريزي و توسعه شبکه مي ي شركت توانير؛ معاونت برنامه عهدهي شبکه بر  ريزي توسعه با توجه به اينکه برنامه

 گردد. شركت به عنوان مجري ايجاد اين پروژه پيشنهاد مي

هاي محاسباتي مربوط ه   سازي و تست الگوريتم ي شبکه مستلزم تدوين، پياده ريزي توسعه ت برنامهافزار مطالعا ي نرم توسعه

پتانس يل س نجي و ش ناخت    "است كه محققين و متخصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارن د ك ه در گ زارش    

 "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت نرم ي ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه پژوهشگران داخل كشور در حوزه

ه اي ت دوين    سازي الگ وريتم  افزار همچنين مستلزم پياده ي نرم اند. توسعه تعدادي از محققين و متخصصين اين حوزه ذكر شده

كش ور  پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل "افزار است. در گزارش  ها در محيط نرم افزار و تست آن شده در محيط نرم

ه اي   ليستي از ش ركت  "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه در حوزه

 افزاري كه توانايي همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است. نرم

 تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-11-5

سازي  گيرد. فاز پياده افزاري صورت مي سازي نرم سازي فني و پياده در دو فاز پياده افزاري هاي نرم سازي هر يک از رويه پياده

 فني شامل مراحل زير است:

 سازي رويه ي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پياده مرحله ، 

 ،تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم 

 مانند نرم ساز نرم سازي الگوريتم در محيط شبيه پياده( ر افزا افزاري واسطMATLAB،) 

 ساز، تست رويه در محيط شبيه 

 ي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛ تهيه 

 افزاري شامل مراحل زير است: سازي نرم و فاز پياده

 افزاري، سازي نرم ي مشتر  گروه فني و گروه پياده جلسه 
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 ساز، سازي در محيط شبيه ي پياده ي الگوريتم و نحوه مطالعه 

 مانند نرم افزار در محيط نرم رمسازي ن طراحي، تحليل و پياده( افزار  افزار اصليC#،) 

 افزار اصلي، تست رويه در محيط نرم 

 افزاري، ي گزارش فني نرم تهيه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpو واژه ) ،نامه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpدر محيط نرم ) .افزار 

ري زي ش بکه    اف زار مطالع ات برنام ه    ي ن رم  اي مورد نياز براي توس عه ه بندي و هزينه با توجه به فازها و مراحل باال، زمان

صورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک  ها به بندي ها و زمان شود )در اين جداول هزينه صورت جداول زير برآورد مي به

 باشد. رزش ريال ميبدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن اهاي محاسبه شده  ي هزينه مراحل(. كليه

 1ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه18-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

1 

  بيني بار بلندمدت پيش

 

  سازي بهينه

  بار پخش

  هبار بهين پخش

  ي توليد ريزي توسعه برنامه

 

 2ي  بسته –هاي پروژه  (: هزينه19-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

2 

  ها ي پست ريزي توسعه برنامه

  ي شبکه عهريزي توس برنامه 

  ريزي توان راكتيو برنامه
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 1ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان20-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

 بيني بار بلندمدت پيش
                

 سازي بهينه
                

                 بار پخش

                 بار بهينه پخش

                 ي توليد ريزي توسعه برنامه

 دهند. ماهه را نشان مي 3 ي زماني هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 

 2ي  بسته -پروژه  بندي (: زمان21-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2 

 ها ي پست ريزي توسعه برنامه
                

 ي شبکه ريزي توسعه برنامه
                

                 ريزي توان راكتيو برنامه

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 حاصل از اجراي پروژه منافع -1-11-6

توان د س بب    ريزي ص حيح م ي   باشد. عدم برنامه هاي قدرت مي ي شبکه از اركان اصلي مطالعات شبکه ريزي توسعه برنامه

ي قابلي ت اطمين ان    مالحظ ه  برداري و يا كاهش قاب ل  هاي بهره تبعات سنگيني مانند عدم تامين قسمتي از بار، افزايش هزينه

ك ار رفت ه در اي ن زمين ه      افزار ب ه  كه نرم ت اين امر وجود ندارد. ضمن اينافزار خارجي مناسبي نيز جه شبکه شود. از طرفي نرم

افزاري ب ومي در اي ن    ي ايران نوشته شده باشد كه لزوم تدوين نرم نيازهاي داخلي و شرايط خاص شبکهبايست با توجه به  مي

 كند. زمينه را تاكيد مي

شود  گردد كه سبب مي صورت دستي تهيه مي ان و نخبگان و بهي شبکه بيشتر با نظر كارشناس ريزي توسعه اكنون برنامه هم

 گردد. برداري و كاهش قابليت اطمينان شبکه مي هاي بهره ريزي بهينه نبوده و در آينده سبب ايجاد افزايش هزينه برنامه
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 ي برق افزار مطالعات حفاظت شبکه طراحي و پياده سازي نرم پروژه  -1-11

 هدف پروژه -1-11-1

ه ا و ني ز قيم ت بس يار      ي برق است. با توجه به بحث تحريم افزار حفاظت شبکه ي نرم ين و توسعههدف از اين پروژه، تدو

افزارها در ساليان اخير با مش کل   هاي قدرت، تامين اين نرم افزارهاي خارجي مورد استفاده در مطالعات حفاظت شبکه باالي نرم

اف زاري ب ومي ب راي انج ام مطالع ات       ي حفاظت، نياز است نرم زهروبرو شده است. بنابراين با توجه به اهميت بسيار باالي حو

 حفاظت تدوين و تهيه گردد.

 تعريف مساله  -1-11-2

آن  كنندگان مصرفباال به  ييايهدف نهايي از عملکرد يک سيستم قدرتِ به هم پيوسته ارائه توان الکتريکي با كيفيت و پا

عملکرد مطمئن و پايدار آن را دچ ار مش کل نماي د. از     ر سيستم،باشد. در اين ميان همواره ممکن است برخي اغتشاشات دمي

توان به خطاهاي اتصال كوتاه، عيوب تجهيزات شبکه و ساير شرايط غيرعادي در شبکه اش اره ك رد.   جمله اين اغتشاشات مي

ها از اسازي آنحفاظت سيستم قدرت در واقع دانش و هنر شناسايي عيوب و اغتشاشات سيستم و تجهيزات قدرت به منظور جد

هاي حفاظتي يعن ي   سيستم ي باشد. اين امر توسط مهمترين اجزاي تشکيل دهندههاي احتمالي ميشبکه و جلوگيري از آسيب

 شود.هاي حفاظتي محقق ميرله

 توان به صورت زير برشمرد:شبکه قدرت را مي يها و مشخصات يک سيستم حفاظتي مناسب برامهمترين ويژگي

 هايي كه الزم است به درستي عمل كند؛: به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي در زماناديز ييايپا 

 هايي كه الزم نيست عمل نکند؛به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي در زمان :اديامنيت ز 

 ش دگي  رساني با حداقل قطعگري: به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي طوري عمل كند كه حداكثر تداوم برقانتخاب

 م رخ دهد؛در سيست

 به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي اغتشاش ايجاد شده در سيستم ق درت را در ح داقل زم ان ممک ن و ب ا       :سرعت

 رفع كند تا از دامنه آسيب و خسارت به شبکه كاسته شود؛ اديز  سرعت
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 داف با حداقل تجهيزات حفاظتي و مدارات جانبي جه ت رس يدن ب ه اه      يحفاظتبه اين مفهوم كه سيستم  :سادگي

 حفاظتي مورد نظر طراحي گردد؛

 به اين مفهوم كه سيستم حفاظتي با حداكثر قابليت و با حداقل هزينه مورد استفاده قرار گيرد؛ :اقتصادي بودن 

باشد. از اين رو در طراح ي و ب ه ك ار    پذير نميهاي فوق به صورت صد در صد امکاندر عمل برآورده شدن تمامي ويژگي

 باشد.مشخصات فوق مي تي هدف رسيدن به حداكثر سطح ممکن ازبردن يک سيستم حفاظ

 زول ه يو ادر حوزه حفاظت ش بکه ق درت شناس ايي     مسئلهتوان گفت كه مهمترين بنابراين با توجه به مطالب ذكر شده مي

ثر كارايي باشد. بايستي توجه داشت كه رسيدن به يک سيستم حفاظتي با حداككردن شبکه از شرايط غيرعادي و اغتشاش مي

ه اي  سازي ط رح پياده باشد. از طرف ديگر بعد از طراحي ونيازمند مطالعه شبکه و حداكثر اشراف بر وضعيت عملکردي آن مي

 باشد.ها نيازمند بررسي و مطالعات بعدي ميمختلف حفاظتي بررسي عملکرد صحيح و البته هماهنگ اين طرح

حفاظتي شبکه قدرت نيازمند فراهم بودن يک بس تر مطالع اتي و مهندس ي    رسيدن به اهداف ذكر شده در رابطه با سيستم 

 افزارهاي مختلف در حوزه حفاظت شبکه فراهم شده است. باشد. امروزه اين بستر توسط نرممناسب مي

-اف زاري، ورودي  ه اي ن رم   تشکيل شده است. تعريف هر يک از اين روي ه افزاري  نرم ي هيرو 6از مطالعات حفاظت شبکه 

مطرح شده است.  "پروژه( 3افزاري )مرحله  هاي نرم ها و رويه تبيين حوزه"ها در گزارش  آن ها و نيز ارتباط بين  هاي آن روجيخ

 ها شامل موارد زير است. اين رويه

 پخش بار 

 اتصال كوتاه 

 پايداري 

 حفاظتي  هماهنگي سيستم 

 ي عملکرد سيستم حفاظتي سازي و مطالعه شبيه 

 ناطيسيآناليز گذراهاي مغ 
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باشد، و از طرف ديگ ر   بر و پرهزينه مي ي آناليز گذراهاي مغناطيسي بسيار پيچيده، زمان ي رويه جا كه تدوين و توسعه از آن

ي اين رويه در اين پروژه منظور نگردي ده   دهند، توسعه خوبي انجام مي افزارهاي مشابه )خارجي( وجود دارد كه اين كار را به نرم

 است.

 روژهدستاوردهاي پ -1-11-3

 تواند دستاوردهاي زير را داشته باشد: هاي برق مي افزار مطالعات حفاظت شبکه ي نرم توسعه

 ي برق كشور افزايش امنيت سايبري شبکه 

 ي برق كشور بهبود حفاظت شبکه 

 ها جويي اقتصادي از محل كاهش تعداد و زمان خاموشي صرفه 

 هيزات شبکهجويي اقتصادي از محل كاهش صدمات وارد شده به تج صرفه 

 افزارهاي خارجي جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از كشور از محل صرفه 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 يشنهاديان پيمجر -1-11-4

ريزي و نظارت ب ر   معاونت برنامه ؛ت شبکه برق ايرانشركت مديري ي ي برق ايران بر عهده با توجه به اينکه حفاظت شبکه

 امنيت شبکه

 گردد. باشد، اين شركت به عنوان مجري اجراي اين پروژه پيشنهاد مي مي

هاي محاسباتي مربوطه است كه محققين و  سازي و تست الگوريتم افزار مطالعات حفاظت مستلزم تدوين، پياده ي نرم توسعه

پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در "كه در گزارش  را دارنداري در اين زمينه متخصصين كشور توانايي همک

تع دادي از محقق ين و    "پ روژه(  4)مرحل ه   افزارهاي سيستم ق درت  ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه حوزه

افزار و  هاي تدوين شده در محيط نرم سازي الگوريتم هافزار همچنين مستلزم پياد ي نرم اند. توسعه متخصصين اين حوزه ذكر شده

ه ا و موض وعات    پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران داخل كشور در حوزه"افزار است. در گزارش  ها در محيط نرم تست آن
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توان ايي   اف زاري ك ه   ه اي ن رم   ليستي از شركت "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه تعيين شده در پروژه

 همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است.

 تحليل زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-11-5

سازي  گيرد. فاز پياده افزاري صورت مي سازي نرم سازي فني و پياده افزاري در دو فاز پياده هاي نرم سازي هر يک از رويه پياده

 فني شامل مراحل زير است:

 سازي رويه ب الگوريتم پيادهي مطالعاتي و انتخا مرحله ، 

  ،تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم 

 مانند نرم ساز نرم سازي الگوريتم در محيط شبيه پياده( افزار  افزاري واسطMATLAB،) 

 ساز، تست رويه در محيط شبيه 

 ي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛ تهيه 

 افزاري شامل مراحل زير است: سازي نرم و فاز پياده

 افزاري، سازي نرم ي مشتر  گروه فني و گروه پياده جلسه 

 ساز، سازي در محيط شبيه ي پياده ي الگوريتم و نحوه مطالعه 

 مانند نرم افزار در محيط نرم سازي نرم طراحي، تحليل و پياده( افزار  افزار اصليC#،) 

 افزار اصلي، تست رويه در محيط نرم 

 افزاري، ي گزارش فني نرم تهيه 

 ي راه تهيه( نماي كاربريHelpو واژه ) ،نامه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpدر محيط نرم ) .افزار 

ي ب رق   افزار مطالع ات حفاظ ت ش بکه    ي نرم هاي مورد نياز براي توسعه بندي و هزينه با توجه به فازها و مراحل باال، زمان

صورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک  ها به يبند ها و زمان شود )در اين جداول هزينه صورت جداول زير برآورد مي به

 باشد. بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميهاي محاسبه شده  ي هزينه مراحل(. كليه
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 هاي پروژه هزينه(: 22-2 )جدول 

 نام رويه
 ي رويه هزينه

 ال()ميليون ري
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

  پخش بار

 

  اتصال كوتاه

  پايداري

  حفاظتي  هماهنگي سيستم

ي عملکرد  سازي و مطالعه شبيه
 سيستم حفاظتي

 

 

 بندي پروژه زمان(: 23-2 جدول )

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

 پخش بار
                

 اتصال كوتاه
                

                 پايداري

                 حفاظتي  هماهنگي سيستم

ي عملکرد  سازي و مطالعه شبيه

 سيستم حفاظتي
                

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 حاصل از اجراي پروژه منافع -1-11-6

هاي قدرت،  افزارهاي خارجي مورد استفاده در مطالعات حفاظت شبکه ها و نيز قيمت بسيار باالي نرم با توجه به بحث تحريم

ي قدرت،  افزارها در ساليان اخير با مشکل روبرو شده است. از طرفي به علت حساسيت موضوع حفاظت در شبکه تامين اين نرم

افزاره اي تهي ه ش ده در     و ارسال فرامين از راه دور به رله ها، احتمال نفوذ سايبري به نرم يبا توجه به پيشرفت هاي تکنولوژ

ي قدرت موضوع با اهميت زيادي بوده و در صورت عدم حفاظت  ري وجود دارد. همچنين حفاظت شبکهخارج از كشور و خرابکا

افزاري بومي ب راي انج ام اي ن     گردد. بنابراين نياز است نرم مناسب، صدمات زيادي به تجهيزات شبکه و نيز مشتريان وارد مي

افزارهاي توليد شده  تري نسبت به استفاده از نرم ي پايين ي هزينهافزار داخل همچنين استفاده از نرم مطالعات تدوين و تهيه گردد.

 در خارج از كشور دارد.
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افزاره اي اي ن    ترين نرم )به عنوان يکي از مهم DIgSILENTافزار  هاي استفاده از نرم عنوان مثال در اين قسمت هزينه به

شود. اين آمار مربوط  ي مطالعات حفاظت تشريح مي در حوزهحوزه كه در ايران بسيار مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است( 

ه ا مرب وط ب ه حال ت      ي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده اس ت. تم امي قيم ت    بوده و از نماينده 1394به تير ماه سال 

Mulit-User License\Single User Database باشد. مي 

افزار ق بال خري داري ش ده     ي نرم ي پايه اظت )اگر فرض شود بستهي حف در حوزه DIgSILENTافزار  براي استفاده از نرم

هاي توابع حفاظت به قيم ت   بايست بسته برداري لحاظ نکنيم( مي ي مطالعات بهره طور صرف در حوزه را به ي آن است و هزينه

ميلي ون   287وچک ب ه قيم ت   ي پايداري سيگنال ك ميليون ريال و بسته 790ميليون ريال، توابع آناليز پايداري به قيمت  536

 ميليون ريال خواهد شد. 1613صورت مجموع  ريال را خريداري نمود كه به

% ، 75ي دوم  % ، نس خه 100ي اول  به اين صورت است كه براي ف روش نس خه   DIgSILENTافزار  سياست فروش نرم

كند. اگر ف رض ش ود در ك ل     ظور مي% مبلغ كل را من20هاي پنجم به بعد  % و نسخه25ي چهارم  %، نسخه50ي سوم  نسخه

ي تمدي د ليس انس و    بايست هزينه ش ود. هزين ه   ميليون ريال مي 3 6730افزار خريداري شود،  ي اين نرم نسخه 10ايران تنها 

 ي اي ن  افزار ك ه قيم ت اولي ه    ي نرم ي پايه ي تمديد بسته ي ساالنه افزار در هر سال )با درنظر گرفتن هزينه بروزرساني اين نرم

س ال در اي ران اس تفاده     15افزار به مدت  ي خريد آن است. اگر فرض شود اين نرم % هزينه15ميليون ريال است(،  615بسته 

ي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود        گردد )بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال(، هزينه

 ميليون ريال خواهد بود.  19792يمت خريد اوليه، در مجموع حدود ي ق ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبه 13825

بايس ت   س ال، م ي   15ي حفاظت به م دت   براي حوزه DIgSILENTافزار  نسخه نرم 10به عبارت ديگر براي استفاده از 

 16800زه، برابر با افزار داخلي براي اين حو ي نرم ي توسعه ميليون ريال هزينه گردد. اين درحالي است كه هزينه 19792حدود 

 افزاري خارجي است.  ي مورد نياز براي استفاده از نرم % بودجه85ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا 

زايي ايجاد خواهد شد. همچن ين   افزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغال كه با استفاده از نرم ضمن اين

 پذير نباشد. افزارهاي خارجي هميشه امکان ي نرم است تهيهها، ممکن  با توجه به بحث تحريم



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
87 

 

 

 1394 مردادويرايش اول، برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت: 5فاز 

 

 ي

 هاي توزيع افزار مطالعات شبکه طراحي و پياده سازي نرمپروژه  -1-12

 هدف پروژه -1-12-1

كه بيشتر تلفات برق در ايران  هاي توزيع است. با توجه به اين افزار مطالعات شبکه ي نرم هدف از اين پروژه، تدوين و توسعه

هاي توزيع و ل ذا   برداري از شبکه ريزي و بهره افزاري سبب افزايش كيفيت برنامه ي چنين نرم ست، توسعههاي توزيع ا در شبکه

ب رداري از   ريزي و يا به ره  ي برنامه هاي زيادي در زمينه ها خواهد شد. از طرفي چون شركت گير تلفات اين شبکه كاهش چشم

تواند سودآوري اقتصادي نيز داشته  ها مي ار توسعه يافته به اين شركتافز هاي توزيع مشغول به فعاليت هستند، فروش نرم شبکه

افزارهاي خارجي مرتبط، از خروج ارز از كش ور ني ز    باشد. همچنين با تامين نيازهاي داخلي در اين زمينه و لذا كاهش خريد نرم

 گردد. پيشگيري مي

 تعريف مساله  -1-12-2

هاي كوچک ب ه مش تركين، و در    هاي انتقال و يا نيروگاه يکي از پستدار مسئوليت تحويل انرژي الکتر سيستم توزيع عهده

باشد. داليل اهميت بخش توزيع آن است ك ه اي ن بخ ش، واس ط اص لي       صورت لزوم با تغيير به يک سطح ولتاژ مناسب مي

دارد. همراه ب ا   ي صنعت برق با مشتركين و متقاضيان بوده و نقش حياتي در ميزان رضايت مشتركين و متقاضيان برق زنجيره

باش ند ت ا نيازه اي مرب وط ب ه       هاي توزيع مورد ني از م ي   هاي فرعي مختلفي در ارتباط با خود شبکه هاي توزيع، سيستم شبکه

 ي الکتريکي را برآورده نمايند. اقتصادي بودن، قابليت اطمينان، كيفيت توان و ايمني منبع تغذيه

ه اي توزي ع ش امل     بخ ش طراح ي ش بکه    ش ود.  بندي مي تحليل تقسيم ي توزيع به دو بخش طراحي و ها مطالعات شبکه

ي تجهيزات ج انبي و ادوات   ي مانور، جايابي بهينه ها، مسيريابي فيدر، طراحي مسير بهينه بيني بار، جايابي پست هاي پيش رويه

احي سيستم زمين، تعيين نقاط ها، سکشنااليزرها، ريکلوزرها و نشانگرهاي خطا(، متعادل كردن بار، طر حفاظتي )همچون خازن

ه اي   هاي توزي ع ب ا اس تفاده از روي ه     شود. تحليل شبکه ي اتوماسيون شبکه و سايز كردن منابع توليدي در ريزشبکه مي بهينه

ان دازي موت ور، تخص يص/تخمين ب ار و      ، راهArc Flashپخش بار، بازيابي، كاهش شبکه، ، بازآرايي، اتصال كوت اه، ارزي ابي   

 گيرد.  امپدانس خطوط صورت ميي  محاسبه
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ه اي مختل ف آن، مطالع ات     هاي توزيع و كاربردهاي بخش با توجه به گستردگي مباحث موجود در تحليل و طراحي شبکه

اف زاري مرب وط ب ه طراح ي      هاي ن رم  شود. رويه مدت را شامل مي مدت و ميان الين، كوتاه هاي زمان حقيقي، آن اين حوزه بازه

ي ادوات جانبي، زمين كردن و سايز كردن من ابع در   ها، مسيريابي فيدرها، جايابي بهينه مچون جايابي پستهاي توزيع ه شبکه

اندازي موتور در افق  و راه Arc Flashهاي متعادل كردن بار، ارزيابي آنکه رويه مدت كاربرد دارند، حال ها در افق ميان شبکه ريز

. به هاي زماني مختلفي به كار روند هاي توزيع ممکن است در بازه سيستم افزاري رمهاي ن شوند. ساير رويه مدت بررسي مي كوتاه

الي ن،   هاي پخش بار، اتصال كوتاه و كاهش شبکه به صورت آن  الين و يا كوتاه مدت، رويه عنوان مثال، بازيابي به صورت آن

هاي توزي ع( و در اف ق كوت اه م دت )در      راحي شبکهبيني بار در افق ميان مدت )در ط ي پيش و رويه مدت ميانمدت و يا   كوتاه

 ADMS( و Distribution Management System) DMSه اي   ش وند. سيس تم   هاي توزيع( اج را م ي   برداري شبکه بهره

(Advanced Distribution Management Systemوظايف خود را به صورت زمان حقيقي انجام مي )  .دهند 

باش د، همچن ين تع دادي از اي ن      هاي توزيع بسيار گسترده م ي  مورد نياز براي مطالعات شبکه هاي كه رويه با توجه به اين

بس ته تقس يم نم وديم.     2هاي توزيع را به  هاي مربوط به شبکه روندها اهميت بيشتري داشته و كاربرد بيشتري نيز دارند، رويه

ه ا و   تبي ين ح وزه  "ها در گ زارش   و نيز ارتباط بين آن ها هاي آن خروجي-افزاري، ورودي هاي نرم تعريف هر يک از اين رويه

 مطرح شده است. "پروژه( 3افزاري )مرحله  هاي نرم رويه

شود و از اهميت و ك اربرد   ي توزيع مي هاي مربوط به طراحي شبکه هاي بنيادي و رويه كه بيشتر مربوط به رويه 1ي  بسته

 هاي زير است: بيشتري برخوردار است و شامل رويه

 خش بارپ 

 مدت( بيني بار )ميان پيش 

 بازيابي 

 ها جايابي پست 

 مسيريابي فيدر 

 اتصال كوتاه 

 ي مانور طراحي مسير بهينه 
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 جايابي و هماهنگي بهينه تجهيزات حفاظتي 

 هاي زير است: شود و شامل رويه هاي توزيع مي كه بيشتر مربوط به تحليل شبکه 2ي  بسته

 مدت( بيني بار )كوتاه پيش 

 كاهش شبکه 

 تخصيص/تخمين بار 

 متعادل كردن بار 

 ي اتوماسيون پست تعيين نقاط بهينه 

 بازآرايي 

 دستاوردهاي پروژه -1-12-3

 تواند دستاوردهاي زير را در پي داشته باشد: هاي توزيع مي افزار مطالعات شبکه نرم 1ي  ي بسته توسعه

 هاي توزيع كاهش تلفات شبکه 

 يعهاي توز ها در شبکه كاهش تعداد و زمان خاموشي 

 از خارج از كشور هاي توزيع افزارهاي مربوط به مطالعات شبکه جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 

 ي توزيع هاي مشغول به فعاليت در حوزه افزار به شركت در آمدزايي از محل فروش نرم 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 

 ي صنعت برق ني متخصصين حوزهافزايش دانش ف 

 ي را در پي داشته باشد: تواند دستاوردها ي شبکه مي ريزي توسعه افزار مطالعات برنامه نرم 2ي  ي بسته توسعه

 هاي توزيع كاهش تلفات شبکه 

 هاي توزيع ها در شبکه كاهش تعداد و زمان خاموشي 

 از خارج از كشور هاي توزيع وط به مطالعات شبکهافزارهاي مرب جويي در خريد نرم كاهش خروج ارز از محل صرفه 

 ي توزيع هاي مشغول به فعاليت در حوزه افزار به شركت در آمدزايي از محل فروش نرم 

 هاي مهندسي برق و كامپيوتر التحصيالن رشته زايي براي فارغ اشتغال 
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 ي صنعت برق افزايش دانش فني متخصصين حوزه 

 يشنهاديان پيمجر -1-12-4

باشد، اين ش ركت ب ه    شركت توانير؛ معاونت هماهنگي توزيع ميهاي توزيع در كشور  ه مسئول اصلي شبکهبا توجه به اينک

 گردد. عنوان مجري اجرايي پروژه پيشنهاد مي

هاي محاسباتي مربوطه است  سازي و تست الگوريتم هاي توزيع شبکه مستلزم تدوين، پياده افزار مطالعات شبکه ي نرم توسعه

پتانسيل سنجي و شناخت پژوهشگران "خصصين كشور توانايي همکاري در اين زمينه را دارند كه در گزارش كه محققين و مت

تع دادي از   "پروژه( 4)مرحله  افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه داخل كشور در حوزه

ه اي ت دوين ش ده در     س ازي الگ وريتم   زار همچنين مستلزم پيادهاف ي نرم اند. توسعه محققين و متخصصين اين حوزه ذكر شده

پتانس يل س نجي و ش ناخت پژوهش گران داخ ل كش ور در       "افزار است. در گزارش  ها در محيط نرم افزار و تست آن محيط نرم

ه اي   ش ركت ليس تي از   "پ روژه(  4)مرحل ه   افزارهاي سيستم قدرت ي نرم ي توسعه ها و موضوعات تعيين شده در پروژه حوزه

 افزاري كه توانايي همکاري در اين زمينه دارند تهيه شده است. نرم

 الف( 4)مدل داده حداقلي بند  زمان و هزينه مورد نياز انجام پروژه -1-12-5

سازي  گيرد. فاز پياده افزاري صورت مي سازي نرم سازي فني و پياده افزاري در دو فاز پياده هاي نرم سازي هر يک از رويه پياده

 شامل مراحل زير است:فني 

 سازي رويه ي مطالعاتي و انتخاب الگوريتم پياده مرحله ، 

 ،تهيه و طراحي روندنماي الگوريتم 

 مانند نرم ساز نرم سازي الگوريتم در محيط شبيه پياده( افزار  افزاري واسطMATLAB،) 

 ساز، تست رويه در محيط شبيه 

 ي گزارش قسمت فني و واژه نامه؛ تهيه 

 افزاري شامل مراحل زير است: سازي نرم هو فاز پياد

 افزاري، سازي نرم ي مشتر  گروه فني و گروه پياده جلسه 
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 ساز، سازي در محيط شبيه ي پياده ي الگوريتم و نحوه مطالعه 

 مانند نرم افزار در محيط نرم سازي نرم طراحي، تحليل و پياده( افزار  افزار اصليC#،) 

 لي،افزار اص تست رويه در محيط نرم 

 افزاري، ي گزارش فني نرم تهيه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpو واژه ) ،نامه 

 تهيه ( ي راهنماي كاربريHelpدر محيط نرم ) .افزار 

صورت  هاي توزيع به افزار مطالعات شبکه ي نرم هاي مورد نياز براي توسعه بندي و هزينه با توجه به فازها و مراحل باال، زمان

صورت تجمعي بيان گرديده است و نه به تفکيک مراحل(.  ها به بندي ها و زمان شود )در اين جداول هزينه مي جداول زير برآورد

 باشد. بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال ميهاي محاسبه شده  ي هزينه كليه

 1ي  بسته –اي پروژه ه هزينه(: 24-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

1 

  پخش بار

 

  مدت( بيني بار )ميان پيش

  بازيابي

  ها جايابي پست

  مسيريابي فيدر

  اتصال كوتاه

  ي مانور طراحي مسير بهينه

بهينه  جايابي و هماهنگي
 تجهيزات حفاظتي

 

 

 2ي  بسته –هاي پروژه  هزينه(: 25-2 )جدول 

 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

2 
  مدت( بيني بار )كوتاه پيش

 
  كاهش شبکه
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 نام رويه ي بسته شماره
 ي رويه هزينه

 )ميليون ريال(
 هاي بسته مجموع هزينه

 )ميليون ريال(

  ارتخصيص/تخمين ب

  متعادل كردن بار

ي اتوماسيون  تعيين نقاط بهينه
 پست

 

  بازآرايي

 

 1ي  بسته -پروژه  بندي زمان(: 26-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

1 

 پخش بار
                

 مدت( بيني بار )ميان پيش
                

                 بازيابي

                 ها جايابي پست

                 مسيريابي فيدر

                 اتصال كوتاه

                 ي مانور طراحي مسير بهينه

جايابي و هماهنگي بهينه 

 تجهيزات حفاظتي
                

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       

 2ي  تهبس -پروژه  بندي زمان(: 27-2 )جدول 

 رويه بسته

1 2 3 4 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

2 

 مدت( بيني بار )كوتاه پيش
                

 كاهش شبکه
                

                 ن بارتخصيص/تخمي

                 متعادل كردن بار

ي اتوماسيون  تعيين نقاط بهينه

 پست
                

                 بازآرايي

 دهند. ماهه را نشان مي 3ي زماني  هاي جدول فوق بازه *هر يک از بلو       
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 توجيه پذيري حاصل از اجراي پروژه -1-12-6

ي صنعت برق با مشتركين و متقاضيان بوده و نقش حياتي در ميزان رضايت مش تركين   صلي زنجيرهي توزيع واسط ا شبکه

ي تلفات انتقال برق مربوط به  ها، بخش عمده ها و گستردگي آن و متقاضيان برق دارد. از طرفي به علت ولتاژ پايين اين شبکه

ه ا را   ها را بهبود بخشيد و نيز عملکرد اي ن ش بکه   اين شبکهافزاري كه با كمک آن بتوان طراحي  ها است. وجود نرم اين شبکه

ه اي   ها شود. همچنين با بهبود طراحي، تعداد و زم ان خاموش ي   تواند سبب كاهش چشمگير تلفات اين شبکه تحليل نمود، مي

 يابد.  ها كاهش مي اعمال شده به مشتري

هاي فراوان ي در   افزار است، زيرا شركت زار فروش مناسب نرمافزار وجود دارد با ي اين نرم ي مهم ديگري كه در توسعه نکته

افزارهاي خارجي مشابه، از خروج  ي توزيع برق مشغول به فعاليت هستند. همچنين با تامين نياز داخلي و كاهش خريد نرم زمينه

ه اي م ورد اش اره را     ي روي ه ي توزيع تمام افزارهاي خارجي براي حوزه شود. همچنين استفاده از نرم ارز از كشور جلوگيري مي

 تر است. افزار داخلي بيش ي نرم افزار خارجي نسبت به توسعه ي استفاده از نرم پوشش نداده و نيز هزينه

افزاره اي اي ن    ت رين ن رم   )به عنوان يکي از مهم DIgSILENTافزار  هاي استفاده از نرم عنوان مثال در اين قسمت هزينه به

ش ود. اي ن    هاي توزيع تشريح م ي  ي مطالعات شبکه رد استفاده و استقبال قرار گرفته است( در حوزهحوزه كه در ايران بسيار مو

ها مرب وط ب ه    ي رسمي اين شركت در ايران گرفته شده است. تمامي قيمت بوده و از نماينده 1394آمار مربوط به تير ماه سال 

 باشد. مي Mulit-User License\Single User Databaseحالت 

اف زار ق بال    ي ن رم  ي پايه هاي توزيع )اگر فرض شود بسته ي مطالعات شبکه در حوزه DIgSILENTافزار  اي استفاده از نرمبر

ميليون ريال  220اندازي موتور به قيمت  ، توابع راه332ي توزيع به قيمت  هاي توابع شبکه بايست بسته خريداري شده است( مي

 ميليون ريال خواهد شد. 687صورت مجموع  ميليون ريال را خريداري نمود كه به 135غ به مبل Arc Flashي آناليز  و هزينه

% ، 75ي دوم  % ، نس خه 100ي اول  به اين صورت است ك ه ب راي ف روش نس خه     DIgSILENTافزار  سياست فروش نرم

اگر ف رض ش ود در ك ل     كند. % مبلغ كل را منظور مي20هاي پنجم به بعد  % و نسخه25ي چهارم  %، نسخه50ي سوم  نسخه

ي تمديد ليسانس و  بايست هزينه شود. هزينه ميليون ريال مي 5667افزار خريداري شود، حدود  ي اين نرم نسخه 40ايران تنها 

ي اي ن   افزار ك ه قيم ت اولي ه    ي نرم ي پايه ي تمديد بسته ي ساالنه افزار در هر سال )با درنظر گرفتن هزينه بروزرساني اين نرم

س ال در اي ران اس تفاده     15افزار به مدت  ي خريد آن است. اگر فرض شود اين نرم % هزينه15ميليون ريال است(،  615بسته 
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ي ك ل پرداخ ت ش ده جه ت تمدي د آن ح دود        گردد )بدون لحاظ كردن نرخ تورم و با فرض ثابت ماندن ارزش ريال(، هزينه

 ميليون ريال خواهد بود.  21950اوليه، در مجموع حدود  ي قيمت خريد ميليون ريال خواهد بود كه با محاسبه 15286

سال،  15هاي توزيع به مدت  ي مطالعات شبکه براي حوزه DIgSILENTافزار  نسخه نرم 40به عبارت ديگر براي استفاده از 

اي اين حوزه )تنها افزار داخلي بر ي نرم ي توسعه ميليون ريال هزينه گردد. اين درحالي است كه هزينه 21950بايست حدود  مي

ذك ر ش ده در اي ن پ روژه را      1ي  ه اي بس ته   تقريبا تنها رويه DIgSILENT ي توزيع بسته در موجودهاي  ، زيرا رويه1ي  بسته

افزاري خ ارجي   ي مورد نياز براي استفاده از نرم % بودجه80ميليون ريال خواهد بود كه تقريبا  17400دهد(، برابر با  پوشش مي

 است. 

زايي ايجاد خواهد شد. همچن ين   افزار داخلي از خروج ارز از كشور جلوگيري شده و نيز اشتغال كه با استفاده از نرم نضمن اي

 پذير نباشد. افزارهاي خارجي هميشه امکان ي نرم ها، ممکن است تهيه با توجه به بحث تحريم

 شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل ينقشه راه توسعه نرم افزارها -1-13

ش بکه   يل، مطالع ه و راهب ر  يتحل يافزارها ف شده در فوق در شکل صفحه بعد نقشه راه توسعه نرميتعر يها وجه به پروژهبا ت

 برق نشان داده شده است.
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 شناسنامه اقدامات  -1-14

از  يكثرو ب ا ه دف اس تفاده ح دا     ين وآور  يه ا  شبکه کيبه عنوان عامل تحر يمل يها خوشه پروژه فيتعر ( عنوان اقدام:1

 و ...( انيدانش بن يها شركت ،يقيكشور )اشخاص حق يها تيظرف

 ها: تشريح فعاليت

 ي ي ها كه از گزارش فاز سوم احصا شده است، پروژه شبکه برق يل، مطالعه و راهبريدار تحل تياولو يافزارها با توجه به نرم

ه ا   ن پ روژه ي  از ايهر  ين گزارش برايمف شده است كه در هيكشور تعر يها يازمندين ي( در راستاي)اقدامات فن

ه ا   ن پروژهيپروژه به همراه تطابق ا يريه پذيل توجيف و داليو تعر يشنهاديان پي، مجرينيزمان و بودجه تخم

ها به ص ورت   ن پروژهين ايان شده است. عناويب شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرمتوسعه  يها تيبا اولو

 ز:عبارتند ا يكل

 طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق 

 طراحي و پياده سازي رابط كاربري واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق 

 قال نيرو شبکه برق     ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انت 

 برداري شبکه افزار مطالعات بهره طراحي و پياده سازي نرم 

 شبکه ي ريزي توسعه افزار مطالعات برنامه طراحي و پياده سازي نرم 

 ي برق افزار مطالعات حفاظت شبکه طراحي و پياده سازي نرم 

 ي برق افزار راهبري شبکه طراحي و پياده سازي نرم 

 هاي توزيع افزار مطالعات شبکه زي نرمطراحي و پياده سا 

 

 شبکه برق يافزارهامركز توسعه نرم ليتشک ( عنوان اقدام:2

 ها: تشريح فعاليت
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ش بکه ب رق ني از ب ه پيگي ري مس تمر و        يل، مطالعه و راهبريتحل ياز آنجايي كه تحقق بندهاي سند توسعه نرم افزارها

 يجاد مركز توس عه ن رم افزاره ا   يم هدف از ايباشد. مهمتر يري اهداف آن ميمتمركز دارد، لذا نياز به ايجاد مركزي جهت پيگ

 نده است.يده سال آ ياز كشور طيمورد ن ياز نرم افزارها ينان شبکه برق از برخورداريشبکه برق حصول اطم

 ل است:يدارد به شرح ذ ييئت امنايبه صورت ه يشبکه برق كه ساختار يافزارهاوظايف مركز توسعه نرم

 يمل يها خوشه پروژهت يريمد  

 شبکه برق در صورت عدم حضور شركت يتوسعه نرم افزارها يمل يها پروژه ياجراجه ت انج ام    يخصوص يها

  يتيامن يهاا در حوزهيپروژه و 

 د شدهيتول يافزارها از نرم يبانيجاد ساز و كار پشتيا 

 د كنندگان نرم افزاريه به توليدييتاو دادن  يافزار نرم يجهت ارائه استانداردها ين دستورالعمليتدو 

 د شده جهت استفاده در مکانيتول يارائه مجوز به نرم افزارهامختلف يها 

 د كنندگانيت از توليق حمايموجود از طر ينرم افزارها يساز نهيبه 

 اير توسعه نرم افزار در دنيو مشخص نمودن مس يخارج يافزارها ش نرميپا 

 افتهيتوسعه  يجهت فروش نرم افزارهامنطقه  يدر كشورها يابيبازار 

 

شبکه  يمحور مرتبط با نرم افزارها ازين يها پژوهش ژهيو پژوهش بو قيحمايت از تحق( عنوان اقدام: 3

 برق

 ها: تشريح فعاليت

ت صور 3به  شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرمهاي كارشناسي ارشد و دكتري مرتبط با  حمايت از پايان نامه

 امکان پذير است:

 گيرد: حوزه صورت مي 3رود. اين حمايت در ترين فعاليت به شمار مي هاي مالي: اين حمايت به عنوان اصلي الف( حمايت

 نامه هاي كارشناسي ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو ك ه البت ه در دو ن وع مطالع اتي و      حمايت مالي از پايان

 به پايان نامه هاي كاربردي بيش از مطالعاتي مي باشد. كاربردي صورت مي گيرد و ميزان كمک
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  حمايت مالي از پايان نامه هاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو 

      يحمايت تشويقي از صنعتي شدن دستاوردهاي پايان نامه ها بطوريکه در مواردي ك ه پاي ان نام ه ك امالر در راس تا 

 باشد فرد، مبلغي را به عنوان تشويقي دريافت كند.ا ن بخش قابل اجريصنعت بوده و در ا يازهاين

 :ر استيمورد زشامل ب( پشتيباني هاي فيزيکي: اين نوع حمايت 
 ه اي م رتبط ب ا اي ن      ها: در اين مورد حق استفاده رايگ ان از كتابخان ه   هاي خارج از دانشگاه حق استفاده از كتابخانه

 موضوع به دانشجويان داده مي شود.

اي: اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمي دانشجويان و كم ک ب ه ايش ان در انج ام پاي ان نام ه        شاورههاي م ج( حمايت

 ياد شده است. اطالع رساني علمي و مشاوره علمي به دانشجويان باشد كه از آن به عنوان مي

 

توسعه نهرم   هاي علمي، صنفي و غيردولتي حامي تشکل گاهيجا تيكمك به ايجاد و تقو( عنوان اقدام: 4

  شبکه برق يافزارها

 ها: تشريح فعاليت

شبکه برق با در نظرگرفتن نظام نوآوري فناورانه نيازمند وجود و اثرگذاري نهادهاي واسطي خواهد بود  يتوسعه نرم افزارها

سترسازي و ايجاد نهادها تا بوسيله آن روابط و تعامالت موجود در نظام، نهادينه و زمينه توسعه پايدار اين فناوري فراهم گردد. ب

ه ا در واق ع    اي برخوردار است. اين تش کل  هاي علمي، صنفي و غير دولتي در جوامع امروزي از اهميت قابل مالحظه و تشکل

باشند كه به نحوي با جزء و يا اجزايي از فرآين د توس عه تکنول وژي م رتبط ب وده و داراي       هاي مختلف جامعه مي نماينده گروه

هايي هستند كه در صورتي ك ه ب ه    ها داراي ويژگي هاي مشتر  در يک مجموعه متشکل هستند. اين تشکل هعاليق و انگيز

 ها مي توان به موارد زير اشاره كرد: كننده موفقيت و پايداري آنها خواهد بود. از جمله اين ويژگي طور كامل رعايت شود تضمين

 خودجوشي و نياز طبيعي -1

 تعهد و هدف مشتر  -2

 قانونمندي -3

 برنامه و فعاليت مشخص -4
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 جلب مشاركت و عضويت -5

 پذيري مشاركت و مسئوليت -6

هاي علمي، صنفي و غير دولتي در حوزه فناورانه براسا  ش رايط تحقيق اتي و علم ي كش ور و جه ان و همچن ين        تشکل

ب وده و در   اي هاي موجود حوزه اين تکنولوژي به طور خودجوش به وجود آمده، داراي ضوابط مشخص و تعريف ش ده  انگيزش

باش د. اص والر ه دف اي ن      راستاي دستيابي به اهداف خود داراي برنامه و فعاليت مشخص در يک بخش يا رس ته خ اص م ي   

 باشند. ها سودجويانه نيست بلکه بيشتر داراي اهداف علمي، فرهنگي و اجتماعي مي تشکل

اي از  ه اي متن وع و گس ترده    ب رق داراي زمين ه  ش بکه   يل، مطالع ه و راهب ر  ي  تحل يافزارها از آنجا كه فرآيند توسعه نرم

توان با كم ک و حماي ت    باشد، لذا مي هاي علمي، صنفي و غيردولتي در دانشگاه، صنعت و ... مي موضوعات مورد توجه تشکل

شبکه برق  يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها ها به تسريع در فرآيند توسعه نرم گاه اين تشکليت جايالزم به منظور ايجاد و تقو

هاي علم ي، ص نفي و غيردولت ي     افزايي نتايج و ايجاد تعامل موثر، ارتباط با تشکل سازي و هم كمک نمود. به منظور هماهنگ

رخانه مركز توسعه مورد توجه ق رار  يف دبياز وظا يکيبه عنوان  شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرمحامي توسعه 

ه اي ف وق، انتق ال خط وط و      هاي م الي، اطالع اتي و ... ب ه تش کل     نه عالوه بر ارائه كمکين زميرد. هدف اصلي در ايگ يم

ج ذب   به آنه ا و از س وي ديگ ر    شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرمموضوعات راهبردي كميته راهبري توسعه 

 باشد. هاي الزم در راستاي آن مي هاي آنان و پيگيري يافتهو  نظرات

ها، ص نعت و س اير    ها را در بستر دانشگاه هاي بالقوه براي ايجاد و توسعه اين تشکل ها و زمينه ها، ظرفيت ولين گام فرصتدر ا

ه ا و ابزاره اي مختل ف در     ه اي الزم، از روش  نهادها از جمله نهادهاي مدني شناسايي نموده و پس از مطالعه و انجام بررسي

ه اي   ه اي م الي از طري ق وام    گيري استفاده خواهد كرد. ارائه كمک هاي مستعدِ شکل جهت ايجاد جذابيت براي ايجاد تشکل

هاي مالي و اطالعاتي اين دفتر خواهد بود. همچنين اي ن   هاي شناسايي شده از ابعاد حمايت رساني به تشکل بالعوض و اطالع

ها با  د ارتباط و تبادل علمي ميان اين تشکلهاي مختلفي با هدف ايجا دفتر در راستاي ارائه خدمات علمي، سمينارها و نشست

 سر بر موجود موانع شناسايي و بررسي نهين زميدر ا هاي ساير مراكز مشابه داخلي و خارجي برگزار خواهد كرد. از ديگر فعاليت

 س از  زمين ه  ن د توا م ي  ف وق  ه اي  فعالي ت  مجموعه. باشد مي آنها رفع منظور به پيگيري و ها تشکل گونه اين توسعه و ايجاد راه
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توس عه  ز جمله دانشگاه و صنعت و در نهاي ت تس ريع در فرآين د    ا مختلف هاي بخش در كارآمد نهادهايي توسعه و گيري شکل

 گردد. شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرم

 

 ايجاد بانك اطالعاتي مناسب براي اسهتفاده پژوهشهگران ايهن حهوزه و بهه اشهترا       ( عنوان اقدام: 5

 گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانك اطالعاتي

 ها: تشريح فعاليت

ا در حال انج ام اس ت   يصورت گرفته و  يها تين از فعاليصنعت برق كشور عدم اطالع متخصص ياز مشکالت اساس يکي

ک ي  ل يصرف گردد. تش ک نه ين زميدر ا يفراوان يها نهيدر صنعت به وفور انجام گردد و هز يكار يكه سبب شده است مواز

ص ورت گرفت ه در ح وزه     يها تين از فعالين و مسئوليجامع به منظور استفاده و اطالع پژوهشگران، متخصص يبانک اطالعات

 ين بان ک اطالع ات  ي  د شده توسط آنها در ايشبکه برق و به اشترا  گذاشتن دانش تول يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نرم

 گردد. ينه منابع در كشور ميص بهيتخص و يور ش بهرهيسبب افزا

 

در حوزه  يبوم يالزام آور جهت استفاده از نرم افزارها يها و دستورالعمل نيقوان نيتدو( عنوان اقدام: 6

 دار تياولو يها

 ها: تشريح فعاليت

ب ر ن وع، دامن ه و    گذاري در آن كشور است و  هاي تجاري و سرمايه مجموعه قوانين تجاري هر كشور، مبنايي براي فعاليت

ده د ك ه نظ ام ق انوني و      ها اثر فراواني دارد. اند  تاملي در كاركردهاي نظام نوآوري فناوران ه نش ان م ي    كارآيي اين فعاليت

كند. لذا  حقوقي، نقش مهمي را در ابعاد حمايت از سرمايه گذاري و تامين منابع مالي و حمايت از حقوق مالکيت معنوي ايفا مي

 د زير ساخت مناسب قانوني در ابعاد مختلف تاثير گذار بر روند توسعه فناوري حائز اهميت بسيار است.توجه به ايجا

هاي تخصصي است تا بتوانن د ب ا بررس ي     بديهي است تدوين قوانين و مقررات مناسب در اين حوزه نيازمند تشکيل كميته

ي قانوني را شناسايي و بر اسا  تجربيات ساير كشورها در ها وضعيت موجود كشور در ابعاد مختلف قانوني و حقوقي، نيازمندي

 اين زمينه، به تدوين مقررات و قوانيني متناسب با ساختار و موقعيت كشورمان بپردازند.



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
103 

 

 

 1394 مردادويرايش اول، برنامه تحليلي و تهيه ره نگاشت: 5فاز 

 

 ي

هايي را در  همچنين اين كميته بايد اقدامات الزم را در خصوص تصويب اين قوانين در مراجع ذيصالح انجام داده و مکانيزم

 هاي مرتبط طراحي نمايد. ين قوانين توسط بخشجهت اجراي ا

 

 شبکه برق يافزارها نرم نهيدر زم يمعنو تياز مالک تيحما يسازوكارها جاديا( عنوان اقدام: 7

 ها: تشريح فعاليت

نوآوري و اخت راع الزم اس ت و    گيري يک  هاي ابتدايي بسيار بااليي براي شکل است كه هزينه اين موضوع به اثبات رسيده

كه بدانند بعض ي از من افعي را ك ه نص يب جامع ه       مگر اين نوبتي نخواهندرفت، هاي تک آوران و مخترعان زير بار اين هزينهنو

زماني محدود  آورند. حق ثبت اختراع و حق انتشار و نظاير آن، سازوكارهايي است كه براي مدت شود در قالب سود بدست مي مي

طور كلي ميزان توجه يک كشور به موضوع  هد تا نتايج تالش خود را برداشت نمايند. بهد به اين كارآفرينان قدرت انحصاري مي

يابد و با بررسي  كالن  نظام آموزشي  نظام صنعتي و نظام قضايي نمود مي  كارآفريني و مالکيت معنوي در چهار مؤلفة سياست

عنوان بستر توسعه تکنولوژي  يت از مالکيت معنوي بهتوان دربارة ميزان تکامل نظام حما اين موضوع  هر يک از اين اركان مي

 اظهار نظر كرد.

دهد كه متأس فانه در چه ار بع د مط رح ش ده       بررسي وضعيت فعلي كشورمان در حوزه حمايت از مالکيت معنوي نشان مي

سند  13خورد )فصل  چشم مي اقدامات عملي مناسبي انجام نشده است و عليرغم اشارات كالني كه بعضا در برخي اسناد ملي به

 اجرايي دقيقي در اين زمينه طراحي نشده است.  برنامة سوم توسعه اقتصادي  اجتماعي و فرهنگي كشور( برنامة

ري زي و هم اهنگي در    رسد تشکيل دفتري به منظور برنامه نظر مي لذا با توجه به گستردگي ابعاد موضوع در گام نخست به

ش بکه ب رق الزم و    يل، مطالع ه و راهب ر  ي  تحل يها و اختراعات در حوزة نرم افزارها جهت حمايت از مالکيت معنوي نوآوري

ه اي الزم در جه ت    ش ود، زيرس اخت   شبکه برق تش کيل م ي   يضروري است. اين دفتر كه زير نظر مركز توسعه نرم افزارها

ختل ف فرهنگ ي  ق انوني و قض ايي      شبکه برق را در ابعاد م يل، مطالعه و راهبريتحل يحمايت از مالکيت معنوي نرم افزارها

، يكشور در حوزه حمايت از مالکيت معنو ياست كه به دليل ضعف عموم ينمايد. بديه تربيت كارشنا  و وكيل و ... فراهم مي

دارد. آنچه در اين مقام مورد نظر  يبسيار يها، نياز به صرف هزينه و زمان و درگير شدن نهادهااز اين زير ساخت يايجاد برخ
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حماي ت از   ياز تحقق اين زير ساختها را ك ه در راس تا   يدر كشور است و ثانيار سطح يچنين حركت يگيرالر حمايت از شکلاو

 مورد نياز است را مد نظر دارد. يو پژوهش يعلم يدستاوردها

سازي اختراعشان  جاريتسهيالت مختلف مخترعان و مبتکران را در راستاي ثبت و نيز ت  تواند با ارائة در ادامه  اين دفتر مي

 ياري كند.

 

و  ههها يريههگ ميدر تصههم يبههه جههز مالحظههات اقتصههاد يدر نظههر گههرفتن مالحظههات( عنههوان اقههدام: 8

 ها يگذار استيس

 ها: تشريح فعاليت

قفل شکسته موجود در كشور در اغلب  يافزارها ل وجود نرميشبکه برق به دل يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارهاتوسعه نرم

رد تا ين خصوص در نظر بگيرا در ا يتيل مالحظات امنياز قب يد مالحظاتيست و دولت بايه نيقابل توج ياز منظر اقتصاد موارد

شبکه برق اس ت   يدر كشور حوزه راهبر يتياز از موارد امن يکيتوسعه نرم افزارها قرار دهد. به طور مثال  يبرا يهيبتواند توج

به نظر  يضرور يامر ين حوزه توسعه نرم افزار حوزه راهبريبودن ا يتيل امنياما به دل ن حوزهينبودن ا يرغم اقتصاد يكه عل

 رسد. يم

 

ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم  ( عنوان اقدام:9

  قدرت انتقال نيرو شبکه برق

 ها: تشريح فعاليت

ن پروژه احصا شده يل هميز ذينه و زمان آن نيان شده است و هزيل بيبه تفص 4-2ک پروژه در بخش ين اقدام به عنوان يا

 است.
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1استفاده از استانداردهاي مدل داده مانند  ( عنوان اقدام:10
CIM 

 ها: تشريح فعاليت

صا شده ن پروژه احيل هميز ذينه و زمان آن نيان شده است و هزيل بيبه تفص 2-2ک پروژه در بخش ين اقدام به عنوان يا

 است.

 

 ازيمورد ن ياستمرار مطالعات راهبرد ( عنوان اقدام:11

 ها: تشريح فعاليت

ه اي فن اوري در س طح جه ان      پيشرفت ها و كشور، شناسايي و تحليل جريانفناوري فرآيند خطير سياستگذاري كالن  در

اي ن  و اساسي دارد و نتايج حاص ل از   ش مهم، نقو ترسيم نقشه راه فناورينگري  كننده در آينده بعنوان يکي از مقدمات تعيين

 ينرم افزاره ا اهميت نظر به شود. بر اين اسا  و  تلقي مي ناوريهاي اصولي و هدفمند ف سياست فرآيند، محور و مبناي وضع

هت توسعه در ج  گذاري رمايههاي باالي س و نيز هزينه ها ريزي حجم باالي برنامهشبکه برق و نياز به  يل، مطالعه و راهبريتحل

نماي د.   شبکه برق الزم و ضروري م ي  يل، مطالعه و راهبريتحل ياين فناوري، استمرار مطالعات راهبردي در حوزه نرم افزارها

عالوه بر اينکه نتايج اين مطالعات منجر به انجام اصالحات احتمالي در اقدامات در نظر گرفته شده در سند خواهد شد كه انجام 

 وساالنه در طول مدت زمان اجراي سند قابل انجام است.  اين بازنگري بصورت د

هاي تخصصي است كه بتوانند بصورت مس تمر رون د    بديهي است انجام اين مطالعات در گام نخست نيازمند تشکيل كميته

قرار داده  شبکه برق را در كشورهاي مختلف دنيا مورد بررسي و تجزيه و تحليل يل، مطالعه و راهبريتحل يتوسعه نرم افزارها

ل، ي  تحل يبر اسا  شرايط و امکانات موجود در كشور بهترين خط سير را در جهت اصالح و بهبود روند توس عه ن رم افزاره ا   

توان گفت اين اقدام يکي از كاركرده اي اساس ي  مرك ز     شبکه برق در كشورمان ارائه نمايند. بطور كلي مي يمطالعه و راهبر

ه اي   شبکه برق است و همانطور كه در تشريح اقدام اشاره شد، در قالب كميت ه  يالعه و راهبرل، مطيتحل يتوسعه نرم افزارها

ق انوني و  نظ ام  فن ي و تخصص ي،   ه اي   ، كليه ح وزه اين مطالعاتگستره شود. الزم به ذكر است  تخصصي مربوطه انجام مي

                                                 

1
 Common Information Model 
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دارند، ش امل  روند توسعه فناوري در كشور والت تح و نظاير آن را كه تأثيرات مهمي در تغيير وحقوقي، نظام اقتصادي و مالي 

 .شود مي

 

 داريپا يمنابع مال نيسازوكار مناسب به منظور تام جاديا ( عنوان اقدام:12

 ها: تشريح فعاليت

شبکه برق  يل، مطالعه و راهبريتحل يگذاري توسعه نرم افزارها هاي بسيار مهم در سياست تجهيز منابع مالي يکي از زمينه

هاي ت أمين م الي منج ر ب ه شکس ت       هاي معطوف به توسعه فناوري بدون توجه به منابع و روش . اصوال همه تالشباشد مي

شبکه برق در كشور سه نکته قابل توجه  يل، مطالعه و راهبريتحل يخواهد شد. در زمينة  تأمين مالي براي توسعه نرم افزارها

ش بکه   يل، مطالع ه و راهب ر  يتحل يتلف در تشويق و توسعه نرم افزارهاهاي مالي مخ وجود دارد . اول نقش نهادها و سازمان

 يل، مطالعه و راهب ر يتحل ينرم افزارها  هاي نوپاي مبتني بر دانش فني در زمينه برق، دوم فراهم كردن منابع مالي براي بنگاه

 شبکه برق و سوم تأمين مالي براي تحقيق و توسعه و ارتقاء دانش پايه در اين زمينه.

شبکه برق به دليل نوپا ب ودن   يل، مطالعه و راهبريتحل يهاي نو و ازجمله نرم افزارها گذاري در فناوري از آنجا كه سرمايه

گ ذاري    هاي مشابه توليدي قابل توجه با ريسک نس بتا ب االيي مواج ه اس ت ب ه اي ن ن وع س رمايه         دانش علمي و نبود نمونه

ه اي ن وآور و ي ا     اي است كه براي بنگ اه  ( سرمايهVenture capitalپذير) خطر  مايهشود. سر پذير گفته مي گذاري خطر سرمايه

اي در زمين ه توس عه    ه اي ت أمين م الي متن وع و گس ترده      گي رد. ام روزه روش   برخي تحقيقات بنيادين مورد استفاده قرار مي

توان به ب ازار پ ول  ب ازار س رمايه تح ت       ي ميگيرد. ازجمله بازارهاي تأمين مال هاي نو در جهان مورد استفاده قرار مي فناوري

توان د از طري ق    گذاري  بازار سرمايه آزاد و بودجه دولت اش اره ك رد. دول ت در حال ت عم ومي م ي       هاي سرمايه كنترل  بانک

( ب ه  Grantهاي خطرپذير، اعطاي كم ک و من ابع م الي ب دون ع وض )      تخصيص مستقيم بودجه، اعطاي سوبسيد به سرمايه

بهره از سيستم بانکي به تأمين منابع م الي م ورد ني از     ها براي دريافت وام كم اي فناوري و تضمين كارآفرينان و بنگاهه فعاليت

شبکه برق كمک نمايد كه در كشور ما، به دليل ضعف و ي ا نب ود    يل، مطالعه و راهبريتحل يهاي موجود در نرم افزارها بنگاه

شبکه برق دولت  يل، مطالعه و راهبريتحل يو نيز اهميت راهبردي توسعه نرم افزارهابرخي نهادهاي تأمين كننده منابع مالي 

بايست نقش مهمي را در فرآيند تأمين مالي داشته باشد. دولت از طريق تخصيص مستقيم بودجه تحقيق و توسعه  اعط اي   مي
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خصوصي قابل استفاده مي باشد. تا قب ل از  هاي  سيستم بانکي بيشتر در مرحله توليد تجاري و حضور برخي بنگاهوام از طريق 

 ينرم افزاره ا توسعه  هاي تحقيق و توسعه و صندوق حمايت از اين مرحله نقش دولت با تخصيص مستقيم بودجه براي هزينه

 تر است. پررنگ شبکه برق

 

 ي هنسخ هيشده همانند ته ديتول يافزارها نرم غيمناسب جهت تبل يسازوكارها جاديا( عنوان اقدام: 13

 افزار نرم ي)دمو( به جهت معرفيشيآزما

 ها:  تشريح فعاليت

 ر را انجام داد:يتوان اقدامات ز يد شده ميتول يغ نرم افزارهايمناسب جهت تبل يجاد سازوكارهايبه منظور ا

 نرم افزارها ي)دمو( به جهت معرف يشيه نسخه آزمايته 

 كز پژوهشي با قيمت نازلدر اختيار قرار دادن نرم افزارها به دانشگاهها و مرا 

 دهد يارائه م يدار احتماليم به خريرا بطور مستقنرم افزار از  يقياطالعات دق هايي كهه كاتالوگ يته. 

 نرم افزاري و ارائه ن محصوالت يا يفيط كيحفظ شرا يبرا يند نظارتيفراها و افزار نرم يد برايد نمونه باييند تايفرا

 آن به مشتريان

 انيدر توسعه روابط با مشترصي پويا جهت اطالع رساني و تبادل نظر با كاربران صاتايجاد سايت اخ 

      شركت در نمايشگاه ها و كنفرانس هاي علمي با  بر گزاري سمينار و گارگاه هاي آموزشي و ارائ ه ن رم اف زار ب ا

 روش هاي نوين

 ايجستجوگر معتبر دن يت در موتورهايسارتبه  ينه سازيبهو  يکيالکترون يابيبازار ،نيغات آناليتبل
 

 

 از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي يبوم يها تست نرم افزار ( عنوان اقدام:14

 ها: تشريح فعاليت
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ن پروژه احصا شده يل هميز ذينه و زمان آن نيان شده است و هزيل بيبه تفص 4-2ک پروژه در بخش ين اقدام به عنوان يا

 است.

 نه و زمان اقداماتيهز -1-14-1

ه و ي  اول يا هيس رما  يه ا  ن ه ي، هزيانس ان  يروي  ن يها نهيک هزيک از اقدامات به تفکيانجام هر  يها نهيهزر يجدول زدر 

 نشان داده شده است. يشنهاديان پيان و مجرياقدام و متول ين مدت زمان اجرايزات و همچنيتجه يها نهيهز
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 1شبکه برق يتوسعه نرم افزارها يتيريزمان اقدامات مدنه و ي(: هز28-2 )جدول 

 اقدامات فيرد
مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

1 

به  يمل يها ف خوشه پروژهيتعر

 يها ک شبکهيعنوان عامل تحر

 يو با هدف استفاده حداكثر ينوآور

خاص كشور )اش يها تياز ظرف

ان و يدانش بن يها ، شركتيقيحق

)... 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

 ک(ي)بسته  ي برق راهبري شبکه
24 

- 
- - 

 يها مركز/شركت

ت شبکه، يريمد

 ع و ...يتوز

ها/  مركز/دانشگاه

رو/ شركت يپژوهشگاه ن

د كننده نرم يتول يها

 افزار

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

 )بسته دو( ي برق شبکه راهبري
24 

- 
- - 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

 )بسته سه( ي برق راهبري شبکه
18 

- 
- - 

                                                 

رت سالیانه محاسبه شده است و براي محاسبه هزینه کل پروژه عالوه بر در نظر گرفتن مدت زمان ده سال انجام پروژه، ضریب تعدیل سالیانه به صوها به غیر از بند اول  تمامی هزینه.  1

 نیز باید مدنظر قرار گیرد. 
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 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 افزار پروژه طراحي و پياده سازي نرم

)بسته  ي برق شبکه يبردار بهره مطالعات

 ک(ي

24 

- 

- 

- 

 افزار پروژه طراحي و پياده سازي نرم

)بسته  ي برق شبکه يبردار بهره مطالعات

 دو(

24 

- 

- 

- 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

ي  ريزي توسعه مطالعات برنامهمطالعات 

 ک(ي)بسته  شبکه

24 

- 

- 

- 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

ي  ريزي توسعه مطالعات برنامهمطالعات 

 )بسته دو( شبکه

21 

- 

- 

- 
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 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

افزار  ه سازي نرمپروژه  طراحي و پياد

 ي برق مطالعات حفاظت شبکه
30 

- 
- - 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

 ک(ي)بسته  هاي توزيع مطالعات شبکه
24 

- 

- - 

افزار  پروژه طراحي و پياده سازي نرم

 )بسته دو( هاي توزيع مطالعات شبکه
15 

- 

- -   
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 پروژه طراحي و پياده سازي رابط كاربري

واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم 

 قدرت انتقال نيرو شبکه برق

21 

- 

- -   

2 
 ل مركز توسعهيتشک

 شبکه برق ينرم افزارها

 6 اخذ موافقت تأسيس مركز از مراجع ذيربط

 

  

آموزش و  يشورا

پژوهش وزارت 

 رو/ مركزين

 مركز

 8 مركز يتدوين برنامه راهبرد

 
-  

الزم در خصوص انجام اقدامات اجرايي 

 شروع به كار دبيرخانه مركز
3 

 

 
 

تامين محل استقرار دبيرخانه مركز و 

 تجهيز آن )سخت افزاري و نرم افزاري(
3 

 

 - 
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 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 تشکيل مركز و تامين كادر اداري مورد نياز
 

 
-  

3 

ژه يق و پژوهش بويحمايت از تحق

از محور مرتبط با نرم ين يها پژوهش

 رقشبکه ب يافزارها

حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي 

  ارشد مطالعاتي

- 

- - 

 مركز

حمايت مالي از پايان نامه هاي كارشناسي 

  ارشد كاربردي

- 

- - 

 حمايت مالي از پايان نامه هاي دكتري
 

- 

- - 

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج 

  سال اول 5پايان نامه ها در 

- 

- - 
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 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

ويقي از صنعتي شدن نتايج حمايت تش

  سال دوم 5پايان نامه ها در 

- 

- - 

4 

گاه يت جايكمک به ايجاد و تقو

هاي علمي، صنفي و غيردولتي  تشکل

شبکه  يحامي توسعه نرم افزارها

هاي  برق )تحريک ايجاد انجمن

 يدانشي در ارتباط با نرم افزارها

 شبکه برق(

هاي علمي،  تأسيس دفتر ارتباط با تشکل

 ينفي و غيردولتي حامي توسعه فناورص

 حفاظت در شبکه برق

12 

- 

- - 

 مركز

هاي توسعه  مطالعه و شناسايي زمينه

هاي علمي، صنفي و غيردولتي  تشکل

حفاظت در شبکه برق و  يحامي فناور

 راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها

6 

- 

- - 

رساني به  ايجاد و توسعه شبکه اطالع

ال به منظور ارائه آخرين هاي فع تشکل

اخبار و تحوالت و تصميمات اخذ شده در 

12 

-- 

- - 
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 حفاظت در شبکه برق يحوزه فناور

هاي فعال و  ارائه خدمات علمي به تشکل

سازي براي برقراري تبادل علمي و  زمينه

هاي داخل و  فني بين آنها و ساير تشکل

 خارج كشور

12 

- 

- - 

5 
مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به اشترا  ايجاد بانک اطالعاتي 

 گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي
12 

- 

 مركز - -

رو/ يپژوهشگاه ن

دكننده يتول يها شركت

 افزارنرم

6 
 يها ن و دستورالعملين قوانيتدو

الزام آور جهت استفاده از نرم 

د كشور و يتول يسطح فن يمطالعه و بررس

 ل موجوديپتانس
3 

- 

 مشاور يهاشركت مركز - -
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 يدر حوزه ها يبوم يافزارها

 دار تياولو

ت يزم حماينه مکانيدر زم يقيمطالعه تطب

 ر كشورهايسا
3 

- 

- - 

د يت از تولين و مقررات حماين قوانيتدو

 مشخص يداخل با زمان بند
3 

- 

- - 

 ينهادها يو ابالغ به تمام يهماهنگ

 تبطمر
2 

- 

- - 

7 

ت يت از مالکيحما يجاد سازوكارهايا

شبکه  يافزارها نه نرميدر زم يمعنو

 برق

ريزي و حمايت از  اندازي دفتر برنامه راه

ها و اختراعات نرم  مالکيت معنوي نوآوري

 شبکه برق يافزارها

6 

- 

- - 

 مشاور يهاشركت مركز
هاي مختلف حمايت از  ايجاد زيرساخت

هاي مرتبط با نرم  وي در حوزهمالکيت معن

 شبکه برق يافزارها

- 

- 

- - 
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

و  يقانون يو ايجاد زير ساختها يبررس

 مورد نياز يحقوق
- 

- 
- - 

8 

به جز  يدر نظر گرفتن مالحظات

در  يمالحظات اقتصاد

 ها يگذار استيها و س يريگ ميتصم

 يريب پذيزان آسيل ميانجام مطالعه تحل

فاده از نرم افزار صنعت برق در بعد است

ر عامل و ياز منظر پدافند غ يخارج يها

 جيانتشار نتا

6 

- 

 مشاور يهاشركت مركز - -

9 
ايجاد واحد تست و سنجش كيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي مطالعات 

 سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق
15 - - - 

 يها مركز/شركت

ت شبکه، يريمد

 ع و ...يتوز

ها/  مركز/دانشگاه

رو/ شركت يپژوهشگاه ن

د كننده نرم يتول يها

 افزار
 از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي يبوم يها تست نرم افزار 10

11 
و در صورت عدم امکان استفاده از  CIMاستفاده از استانداردهاي مدل داده مانند  

 انمدل داده استاندارد،تدوين مدل داده اي با استفاده از نقطه نظر متخصص
18 - - - 

 يها مركز/شركت

ت شبکه، يريمد

 ع و ...يتوز

ها/  مركز/دانشگاه

رو/ شركت يپژوهشگاه ن

د كننده نرم يتول يها
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

 افزار

 ازيمورد ن ياستمرار مطالعات راهبرد 12
 

 مشاور يهاشركت مركز - - -

13 
جاد سازوكار مناسب به منظور يا

 داريپا ين منابع ماليتام

ن يتام يها روش مطالعه و بررسي انواع

 مالي
3 

- 
- - 

 مشاور يهاشركت مركز

ن يزم تامينه مکانيدر زم يقيمطالعات تطب

نه توسعه نرم ير كشورها در زميسا يمال

 شبکه برق يافزارها

4 

- 

- - 

دار يپا ين منابع ماليزم تامين مکانيتدو

 شبکه برق يتوسعه نرم افزارها يبرا
4 

- 
- - 

 - - - 3 با مراجع ذيربط هماهنگي و رايزني
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 ي
 اقدامات فيرد

مدت اجرا 

 )ماه(

 ال(يون ريلينه )ميهز

 يمتول

 

 يمجر زاتيتجه يانسان يروين يا هيسرما

14 
ه يد شده همانند تهيتول يافزارها غ نرميمناسب جهت تبل يجاد سازوكارهايا

 افزار نرم ي)دمو( به جهت معرفيشيآزما ي نسخه
- 

- 
 مركز - -
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 يريجه گينت

 يه ا  تي  توجه ب ه اولو ن فصل با يشبکه برق در ا يل، مطالعه و راهبريتحل يافزارها نگاشت توسعه نرم ن رهيبه منظور تدو

ان يها ب ک از پروژهيف شد و شناسنامه هر ينه و زمان انجام هر پروژه تعريبا در نظر گرفتن هز ييها شبکه برق پروژه يافزار نرم

 د.يان گردين فصل بيک از اقدامات در اينه هر يبه همراه زمان و هز يتيرين شناسنامه اقدامات مديد. همچنيگرد
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هاي اتخاذ شده بتوانندد بده توسدعه موفدق فنداوري منجدر شدوند.        ها و برنامه معموالً هيچ تضميني وجود ندارد که سياست

گيرند که ميزان يدا   تصميم مي گرانگذاران و يا تحليلنفعان، سياست بنابراين، گاهي پس از آنکه اقدام يا سياستي اجرا شد ذي

خواهند بدانند که اهداف سياست يا برنامه مورد نظر  ها مي عبارت ديگر، آن چگونگي تحقق اهداف مورد نظر را ارزيابي کنند. به

 نشدده،  نشده، پيامدهاي غيرمنتظره و روابط علّي درک بيني اند. دليل اين امر آن است که رويدادهاي پيش تا چه حد محقق شده

 رفته شود. توانند باعث فاصله افتادن ميان نتايج يک سياست يا برنامه با آنچه از آن انتظار مي مي

ها قبل و بعدد از  ها و برنامه هايي که معموالً در تحليل توسعه فناوري وجود دارد، الزم است که سياست دليل عدم قطعيت به

1ارزيابي پيش"بيان ديگر، هم به  اجرا مورد ارزيابي قرار گيرند. به
2ارزيابي پس"و هم به  "

اقددامي   "ارزيدابي  پيش"نياز است.  "

پردازد که چگونه بايد از قدرت ذينفعان بدراي حدل مسدئله يدا      نگر و اغلب تجويزي است. پيش ارزيابي به اين مسئله مي آينده

ها و ناسب است تا در حين تدوين سياستارزيابي فرآيندي است که مپرداختن به موضوع مورد نظر استفاده کرد. بنابراين، پيش

هاي مختلف سياستي مورد استفاده قرار بگيرد . آنچه که در اين قسدمت از سدند مدورد توجده اسدت،      براي انتخاب ميان گزينه

ني روزرساهاي کارايي و اثربخشي، تدوين مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و بهارزيابي به منظور تدوين شاخصداشتن نگاه پس

هدا و  ارزيابي است. به اين معني که با داشتن نگاه به گذشدته، اثدرات سياسدت   است. در برخي از موارد نيز اين بخش خود پس

 گيري شود. هاي اتخاذ شده تحليل و ميزان محقق شدن اهداف تعيين شده اندازهبرنامه

3تحليل تأثيرات"
ز مطالعات سياستي است کده بده بررسدي تدأثيرات و     اي ا گيرد( حوزهارزيابي قرار مي)که در جايگاه پس "

صدورت زيدر    تدوان بده   ها را ميها و برنامهارزيابي سياستپردازد. تحليل تأثيرات يا همان پس پيامدهاي واقعي يک سياست مي

رد نظدر و  هاي مو هاي بشري بر وضعيت اهداف يا پديده شده از فعاليت تعيين ميزان تأثيرات يک مجموعه هدايت"تعريف کرد: 

ارزيابي، ارزيابي اثربخشي کلي يک برنامده ملدي در   تر، پس. در نگاهي تخصصي]1["تعيين علت کم يا زياد بودن اين تأثيرات

                                                 

1. Ex-ante evaluation  

2. Ex-post evaluation 

3. Impact analysis  
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مندد و  ارزيابي سياسدت، يدک تحقيدق عمليداتي، نظدام     راستاي اهداف و يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامه است. پس

 يا پيامدهاي آن بر حسب اهدافي است که در جهت رسيدن به آن است.  ، اقدام، برنامهستهدفمند بر روي تأثيرات يک سيا

هداي  هداي راهبدردي، بتدوان بده درسدتي شداخص      در همين راستا، به منظور اينکه در يک سند راهبرد ملي توسعه فناوري

-ارزيابي را پيشود، الزم است تا روش پسروزرساني را تدوين نمعملکردي و اثربخشي، مکانيزم ارزيابي و ساختار نظارت و به

گردد ها تشريح ميبيني نمود و بر اساس آن موارد فوق تدوين گردند. لذا در ادامه، ابتدا مفهوم تحليل تأثيرات و ارزيابي سياست

سي پيشنهادي شنا بندي، روشگردد و سپس در انتها با ارائه يک جمعصورت مختصر توضيح داده ميها بههاي انجام آن و روش

 شود.براي بخش پايش و ارزيابي ارائه مي

 



 

 

 

 

 

فصل اول                          ارزيابي  -1

راستايي ارزيابي با سياست و هم

 هااهداف و برنامه
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 مقدمه -1-1

ون يابي سياست نيدز همچد   است. ارز "1يابي سياست ارز"تحليل تأثيرات بخشي از حوزه بزرگتري از مطالعات سياسي يعني 

شود. در ادامده مفهدوم   بسياري از مفاهيم مربوط به مطالعات سياستي داراي تعاريف مختلف است که در ادامه بدان پرداخته مي

 گيرد.ها مورد بررسي قرار ميهمراستايي ارزيابي با اهداف و برنامه

 استيس يابيارز -1-2

 تعاريف ارائه شده براي ارزيابي سياست عبارتند از : 

 " هدايي از رفتدار کده     يابي تأثيرات يک برنامه خاص بر جنبده  ويژه ارزش رک تأثير رفتار انسان و بهتالش براي د

 .]2[ "عنوان اهداف اين مداخله منظور شده است به

 "    ارزيابي اثربخشي يک برنامه ملي در تحقق اهداف خود يا ارزيابي اثربخشي نسبي دو يا چند برنامده در تحقدق

 .]3[ "اهداف مشترک خود

 " اي از اسدتانداردهاي صدريح يدا     يا نتايج يک برنامه يا سياست در مقايسه با مجموعه مند عمليات و ارزيابي نظام

 .]4[ "عنوان راهي براي کمک به بهبود آن برنامه يا سياست ضمني به

سدازد،   فاوت مدي آنچه در همه تعاريف ارزيابي سياست مشترک است و آنچه ارزيابي سياست را از ساير مطالعات سياستي مت

تمرکز آن بر پيامدهاي واقعي ناشي از اجراي سياست يا برنامه و يا قضاوت در مدورد ايدن پيامددها بدر مبنداي ندوعي مدالک        

شود. بنابراين،  ارزيابي سياست، يک فعاليت هنجاري است که در آن آنچه هست با آنچه بايد باشد مقايسه مي .)هنجاري( است

عيين ارزش يک سياست يا برنامه بر مبناي تعدادي معيار است؛ و تالشي سيستماتيک بدراي تعيدين   معناي ت ارزيابي سياست به

                                                 

1. Program evaluation  
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هاي علوم اجتماعي )و  ها و اهداف از تمامي روش هاست. البته بايد توجه داشت که ارزيابان سياست آن "ارزشمندي"يا  "خوبي"

  سياست فاقد ساختاريافتگي است. کنند. با اين حال، ارزيابي هاي کمّي( استفاده مي ويژه روش به

تقاضا براي ارزيابي سياست، امري فراگير است که هم در بخش عمومي و هدم در بخدش خصوصدي مدورد اسدتفاده قدرار       

هداي مشداوران مدديريت گرفتده تدا       هداي مختلفدي از مطالعدات آکادميدک و گدزارش      تواند به شدکل  گيرد. اين ارزيابي مي مي

ها انجام شود. بر اين اساس، منطقي است که حوزه ارزيابي سياست  دهاي دولتي و مديران برنامههاي رسمي توسط نها بازنگري

اندد. مدًالً    عنوان يک حوزه کاربردي تلقي شود تا يک حوزه آکادميک. بسياري از مؤلفان به اين موضوع اشداره کدرده   بيشتر به

سمت بهبود و اصالح سياست است تدا توليدد داندش     تر بهگيري ارزيابي سياست بيش به اين نکته پرداخته است که جهت 1ويس

عمومي و اگر دانشي هم به اين ترتيب توليد شود غالبًا خاّص برنامه و سياسدت مدورد نظدر اسدت و معمدواًل قابدل تعمديم بده         

 .]5[مختلف نيست  هاي ها و برنامه سياست

موضوعي متغير و فاقد مرزهاي روشن است که  هرچند ارزيابي سياست داراي چند مفهوم محوري است، ولي از سوي ديگر

توان براي افراد مختلف معاني متفاوتي داشته باشد. تحت عنوان ارزيابي سياست چندين رويکرد مفهومي مجدزا وجدود دارد    مي

مي داشدته  هاي ارزيابي سياست که مقبوليت عمو روند. متأسفانه هيچ تعريفي از قلمرو و زيرشاخه فراتر مي "تحليل تأثير"که از 

ه کرده و به اين موضدوع  هايي ارائ بندي اند دسته تالش کرده  2باشد وجود ندارد. البته برخي محققان همچون اسميت و ليکاري

 .]5[نظم دهند 

 شود:  تحليل تأثيرات هميشه حول سه محور انجام مي

بخش نباشد و انتظدار رود   يطي که رضايتمسئله )يا مشکل(، فعاليت و نتيجه مورد نظر. مسئله عبارت است از نتيجه يا شرا

که بدون دخالت از طريق يک برنامه يا سياست عمومي کماکان نامناسب باقي بماند. فعاليت عبارت است از رويدادي که توسط 

                                                 

1.Weiss 

2.Smith & Licari 
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د. شون دهد؛ يعني اقداماتي که زير نظر دولت براي برخورد با يک مسئله انجام مي شود و سياست را تشکيل مي انسان هدايت مي

 .]2[شود  ( يک سياست عمالً سنجيده مينتيجه مورد نظر عبارت است از متغيري که براي ارزيابي تأثير )پيامد

سدروکار دارد و ايدن کدار را بدا      "چه کاري انجام شدده اسدت   "مند به اين سوال که  بنابراين، تحليل تأثيرات با پاسخ نظام

دهد. اين موضوع از نظدر   بطه آن با سياست يا برنامه مورد نظر انجام ميشناسايي و سنجش نتيجه مورد نظر و آزمون عملي را

 "متغيدر وابسدته  "شدت به نحوه انتخاب  تواند دشوار باشد. مًالً تحليل تأثيرات به رسد، ولي در عمل مي نظر مي تئوري ساده به

اي از  کليدي داشته باشد. اول اينکه بايد جنبهبستگي دارد که همان نتيجه مورد انتظار است. نتيجه مورد انتظار بايد دو کارکرد 

 و دوم اينکه بايد متغيري باشد که بتوان بين آن و برنامه/ سياست رابطه علّي برقرار کرد. 1مسئله را عملياتي سازد

 روست، موضوع هنجارهدا و  طور خاص با آن روبه طور عام و تحليل تأثيرات به گذاري عمومي بهيکي از مسائلي که سياست

نفعدان   هاي اتخاذ شده چنددان روشدن نيسدتند و در نتيجده، ذي     مالحظات هنجاري است. در بسياري از موارد، اهداف سياست

دهند. حتي ممکن است باورهاي متفاوتي نسبت به روابط علّدي بدين    مختلف اهداف مختلفي را به يک سياست واحد نسبت مي

متفاوت، معاني سياسي متفاوتي داشته باشند. از سوي ديگر، قضداوت در   وجود داشته باشد و اين باورهاي "هدف"و  "وسيله"

مورد اينکه سياستي موفق بوده يا شکست خورده مستلزم اين است که ابتدا مشخص شود کدام اهداف سياست و چگونده بايدد   

را تغيير دهد. مًالً اگر در زمينده  تواند نتيجه ارزيابي  مورد سنجش قرار گيرند. در بسياري از موارد، همين انتخاب به تنهايي مي

هاي آموزشي بخواهيم عملکرد آموزشي را مورد سنجش قرار دهيم و مشخص کنيم که آيدا يدک سياسدت خداص بده       سياست

توانندد   هدا مدي   التحصيالن و امًال اين هاي استاندارد، نرخ فارغ هايي مًل تست اهداف خود رسيده است يا خير، استفاده از روش

 .]5[متناقضي را نشان دهند  يج کامالًنتا

 با اقدامات و برنامه ها يابيارز ييهمراستا -1-3

                                                 

1. Operationalize  
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راستا و منطبق با مأموريت و اهداف برنامه انجام پذيرد. همانطور کده در شدکل    ارزيابي هنگامي اثربخش خواهد بود که هم

خراج نمود. سپس بايد مشخص شود برنامه هاست، است دنبال آن بايست اهداف کالني را که برنامه به شود، ابتدا ميزير ديده مي

شود  هاي عملياتي يک برنامه سياستي، مشخص مي کند. در طراحي مکانيزم از چه راهبردي براي تحقق اين اهداف استفاده مي

هدا   فده شوند. بنابراين تمرکز اصلي ارزيابي بر همين مؤل تبديل مي 3و پيامدهايي 2، دستاوردها1دادها هايي به چه برون چه ورودي

دنبال  هاي عملياتي منجر شود و هم اصالح راهبردهاي برنامه را به تواند به بهبود مکانيزم باشد. بازخوردهاي ارزيابي هم مي مي

 داشته باشد.

 

 (: منطق ارزيابي اهداف و سياست ها1-1 )شکل 

دادها، دستاوردها و پيامدها به دفعات مورد ها، برونگذاري براي رعايت ارتباط وروديستيکي از مفاهيمي که در ادبيات سيا

4مدل منطقي"استفاده قرار مي گيرد 
گيرد، بلکه مي توان است. مدل منطقي نه تنها در طراحي سياست مورد استفاده قرار مي "

گسترده، اين مدل بر منطقي روشن و ساده استوار است. بطور رغم کاربردهاي از آن براي ارزيابي سياست نيز استفاده نمود. علي

                                                 

1 . Outputs 

2 . Results 

3 . Outcomes 

4 . Logic model 
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است که براي ارائه و انتقال درک از ارتباط ميدان مندابعي کده در برنامده مدورد       1مند و تصويريکلي، مدل منطقي روشي نظام

 رود.کار ميشود، بهل ميها دنباريزي شده و تغييرات و نتايجي که رسيدن به آنهايي که برنامهاستفاده قرار گرفته، فعاليت

 

 (: مدل منطقي ارزيابي2-1 )شکل 

هدا و  . اين مدل از کلمات و تصاوير براي تشدريح تدوالي فعاليدت   هاي منطقي، تصويري است از نحوه کار برنامهاغلب مدل

 "تدوان در دو گدروه اصدلي    هاي اصلي يک مددل منطقدي را مدي   کند. مؤلفهمي ارتباط آنها با نتايج مورد انتظار برنامه استفاده

 و در پنج گام متوالي شرح داد:  "نتايج مورد انتظار  "و  "ريزي شده  کارهاي برنامه

هايي که قصدد انجدام   رود براي اجراي برنامه نياز هستند و فعاليتبه تشريح منابعي که گمان مي کارهاي برنامه ريزي شده:

 آنها وجود دارد، مي پردازد. 

  منابع: عبارتند از منابع انساني، مالي، سازماني و ارتباطي که براي انجام برنامه مورد نياز مي باشند. در برخي منابع از

 نيز نام برده شده است.  "ورودي"آنها به عنوان 

 داماتي که بصورت آگاهانه و در راستاي نيل به هاي برنامه: عبارتند از فرآيندها، ابزارها، رخدادها، فناوري و اقفعاليت

 نتايج  و يا تغييرات مورد انتظار صورت مي پذيرند. 

 دادها، دستاوردها و پيامدها.عبارتند از کليه نتايج مطلوب برنامه شامل برون نتايج مورد انتظار:

                                                 

1 . Visual 
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 طوح و اهدافي از خدمات باشند که اند و ممکن است شامل انواع، سهاي برنامهبروندادها: محصوالت مستقيم فعاليت

 توسط برنامه ارائه مي شود.  

   دستاوردها: عبارت است از تغييرات در رفتار، دانش، مهارت، وضعيت و سطح کارکرد افرادي که در برنامه مشدارکت

 3تدا   1بدازه  مدت در . دستاوردهاي کوتاهمدت تقسيم شوندمدت و بلنددارند. دستاوردها مي توانند به دو گروه کوتاه

دستاوردهاي کوتاه  "پيامدهاي"سال زمان نياز دارند.  6تا  4شوند؛ حال آنکه دستاوردهاي بلندمدت سال محقق مي

 سال خود را نشان مي دهند.   10تا  7مدت در بازه 

 ثر اجراي برنامه اي که در سازمان، جامعه يا سيستم بر اهاي اساسي و يا تغييرات ناخواستهپيامدها: عبارتند از خواسته

 .]6[سال اتفاق مي افتد  10تا  7در مدت 

 



 

 

 

 

 

فصل دوم:                         -2

هاي ارزيابي سياست و تحليل  قالب

 تأثيرات
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 مقدمه -2-1

وجود آمده منظور يافتن تغييرات بهاي بهها مشتمل بر مقايسه است، مقايسهها و تحليل تأثيرات آنمند سياستارزيابي نظام

وقدوع پيوسدته، بدا اتفاقداتي     گيري تفاوت بين اتفاقدات بده  آل بايد به اندازههاي سياستي. اين مقايسه در حالت ايدهاثر برنامهدر 

هدا  وقوع پيوسته در شرايط بعد از اعمدال برنامده  گيري اتفاقات بهآمد. اندازهها پديد ميبپردازد که در صورتي اجرا نشدن برنامه

ها و مقايسه دو وضعيت باهم است. اين تفاوت اجرا درنيامدن برنامهي در برآورد وضعيت در صورت بهدشوار نيست. مشکل اصل

وقوع پيوسته است. با توجه به اهميت ايدن  طور همزمان در جامعه بهها باشد و نه ساير تغييراتي که بهبايد ناظر بر اعمال برنامه

 گيرند.يل تأثيرات درنظر ميموضوع، چهار قالب کلي براي ارزيابي سياست و تحل

 1ت قبل و بعد از برنامهيسه وضعيمقا -2-2

ها، استفاده از نوع مقايسه قبل با بعد است. در اين قالب، وضدعيت در  ها و برنامههاي تحليل سياستترين قالبيکي از رايج

هاي هدف در تحليل گيرند. گروهار ميها مورد مقايسه باهم قرها و ديگري بعد از اجراي آندو نقطه يکي قبل از اجراي برنامه

ها کوتاه و آسان است، اي قبل و بعد جايگاه محوري دارند. در اين حالت، اگرچه فرآيند دستيابي به تأثير سياستتأثيرات مقايسه

اندد و تدا   شدهها ناشي ها و سياستراحتي و با اطمينان مشخص نمود که تا چه حد نتايج حاصل از اعمال برنامهتوان بهاما نمي

 اند.     زمان در جامعه بودهچه اثر ساير تغييرات محيطي هم

 :2ت بعد برنامهيسه روند گذشته و وضعيمقا  -2-3

توان با مقايسه روند وضعيت گذشدته در زمدان حاضدر    وقوع پيوسته را ميبرآورد بهتري از آنچه در اثر اجراي يک برنامه به

ت آورد. سپس با مقايسه اين حالت تصوير شده از گذشته با شرايط پديد آمدده پدس از   هاي سياستي( بدس)پس از اجراي برنامه

ها رسيد. در اين روش الزم است تدا بدراي ترسديم روندد وضدعيت از      توان به تحليل تأثيرات سياستها مياجراي واقعي برنامه

                                                 

1. Before-after comparison 

2. Project trend line versus postprogram comparisons 
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اي زماني مختلف گردآوري شود. اين قالدب از  ههاي هدف در بازهها، اطالعات راجع به گروهگذشته تا به زمان اجراي سياست

 آورد، اما نيازمند تالش بيشتر در فرآيند ارزيابي است.تري را فراهم ميحالت مقايسه قبل و بعد بهتر بوده و نتايج دقيق

 :1ا نبود برنامهيت در دو حالت بود يسه وضعيمقا -2-4

اندد يدا   ت که تحت تأثير سياست موردنظر قرار گرفتده هايي اسروش رايج ديگر براي ارزيابي، مقايسه ميان وضعيت بخش 

شود، امدا  هاي سياستي انجام ميها )شهرها، کشورها( است. در اين حالت، مقايسه تنها در زمان بعد از اجراي برنامهساير بخش

توان ل تأثيرات ميمنظور افزودن بر دقت اين قالب، تحليميان دو بخش مختلف )تحت تأثير سياست و فارغ از آن(. همچنين به

ها را درک کدرد. سدپس بدا اجدراي برنامده و      وضعيت گذشته )قبل اجراي برنامه( را در هر دو بخش مشاهده نمود و تفاوت آن

دليل اعمال روشني دريافت که چه حدي از تفاوت ميان وضعيت دو بخش بهتوان بهمقايسه دوباره ميان وضعيت دو بخش، مي

 هاي مورد مطالعه.اجتماعي بخش-هاي اقتصاديحدي مرتبط با تفاوت در ويژگي برنامه سياستي بوده و چه

عنوان يدک روش   اين قالب از تحليل تأثيرات به هاي کنترل و آزمايشي قبل و بعد از اجراي برنامه: مقايسه وضعيت گروه

هدا  هسدتند، امدا در يکدي از آن    هم شبيهمرسوم مشتمل بر انتخاب دو گروه تحت کنترل و آزمايشي است که از همه لحاظ به

)گروه آزمايشي( برنامه سياستي اجرا شده ولي در ديگري خير. در اين حالت، مقايسه وضعيت دو گروه بعد از اجراي سياست در 

ميان  ها را درترين نتايج ارزيابي سياستها باشد. اين قالب، دقيقکننده تأثيرات سياستطور دقيق بيانتواند بهها مييکي از آن

 آورد.        همراه ميها بهساير روش

                                                 

1. Comparsions between jurisdictions with and without programs 
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 هاي تحليل تأثيرات سياست  قالب(: 1-2 )شکل 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم:                                            -3

هاي عمومي ارزيابي سياست و  گام

 انواع روشهاي ارزيابي
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 مقدمه  -3-1

 صورت زير برشمرد: توان به صورت کلي مراحل انجام يک ارزيابي را مي ارغ از نوع و روش ارزيابي و درجه پيچيدگي آن، بهف

 نفعان ارزيابي( تعيين اهداف و مخاطبان )ذي 

 طراحي سؤاالت و فرضيات ارزيابي 

 دبايست صورت پذير کردن منابع در دسترس، زمان الزم و سطح مناسب تالشي که مي مشخص 

 انتخاب روش )هاي( ارزيابي و تجزيه و تحليل 

 آوري اطالعات انتخاب و يا طراحي مدل مناسب ارزيابي و رويکرد جمع 

 آوري و ترکيب اطالعات جمع 

 تجزيه و تحليل و تفسير اطالعات 

 تدوين گزارش ارزيابي 

 ارائه و انتشار نتايج 

هدا قدرار   هدا و برنامده  محور اصلي در ارزيابي و پدايش سياسدت   عنوانها، انتخاب روش ارزيابي و تحليل بهگامدر ميان اين

هايي، هر کدام مزايا و معايدب مخصدوص بده     هاي متنوعي براي ارزيابي وجود دارد که در عين داشتن مشابهت گيرد. روش مي

ها براي ارزيابي در  از آنعنوان مًال برخي  اند. به ها براي اهداف خاصي طراحي شده باشند. هر کدام از اين روش خود را دارا مي

آيند. بنابراين حتي ممکن است  کار مي اند و برخي ديگر براي ارزيابي در مراحل انتهايي برنامه به مراحل اوليه يک برنامه مناسب

 هاي متعدد ارزيابي استفاده شود. براي يک برنامه با گذشت زمان، از روش
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سازي تقسيم  سازي و ارزيابي در حين و پس از پياده ارزيابي پيش از پياده هاي ارزيابي به دو دسته کلي از منظر زماني، روش

هداي   هداي کمّدي، آمداري، روش    توان بده سده دسدته روش    هاي ارزيابي را مي شوند. همچنين از منظر روش تحقيق، روش مي

هاي آماري بدر روي   م تحليلهاي کمّي و آماري مانند پيمايش، با انجا بندي کرد. در روش هاي کيفي تقسيم سازي و روش مدل

هاي اقتصادسنجي، با  سازي مانند روش هاي مدل پذيرد. در روش ها انجام ميآوري شده، ارزيابي سياست ها و اطالعات جمع داده

هداي کيفدي نيدز مانندد      شدود. در روش ها پرداخته مي هاي رياضي/اقتصادي، به ارزيابي تأثيرات سياست استفاده از توابع و مدل

 .]7[باشد  ها مي در مورد اثرات سياستهاي کيفي مبناي قضاوت ما  اوي نيز مشاهدات و دادهموردک

ها در اسناد ملي فناوري مورد استفاده ها و برنامهتوانند براي تحليل تأثيرات سياستهاي ارزيابي که مياي از روشمجموعه

 قرار بگيرند به قرار زير هستند:

 1پيمايش نوآوري  -3-2

هداي زيدادي جهدت سدنجش و ارزيدابي ندوآوري صدورت گرفتده اسدت. سدازمان توسدعه             ه گذشته تالشدر طي سه ده

هاي مرتبط بدا ندوآوري و فنداوري کده      هاي متعددي در خصوص ارزيابي ( با انتشار دستورالعملOECDهاي اقتصادي ) همکاري

العمل پتنت، دستورالعمل اسلو و غيره( تدالش  معروفند )دستورالعمل فراسکاتي، دستور 2هاي فراسکاتي اصطالحاً به دستورالعمل

 المللي را ايجاد کند. کرده است تا در زمينه ارزيابي، استانداردهاي بين

باعث  3هاي متنوع هاي اطالعات و داده ها، در کنار وجود بانک ها در اين دستورالعمل هاي ارزيابي و تفسير داده تشريح روش

 ها، از پيمايشي استفاده کنند که به پيمايش نوآوري معروف شد. ارزيابي سياستکشورهاي اروپايي براي  90شد در دهه 

                                                 

1. Innovation survey  

2 .FRASCATY – Family manuals 

هدا   ها نمودند که وجود اين اطالعدات و داده  هايي در مورد وضعيت نوآوري در بنگاه آوري داده هاي پژوهشي شروع به جمع ، گروه70از دهه  .
  يکي از عوامل طراحي دستورالعمل اسلو بوده است.
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گرفدت.   ها و نه ارزيابي مورد استفاده قرار مدي  آوري و تفسير داده عنوان ابزاري جهت جمع روش پيمايش نوآوري در ابتدا، به

هاي تحقيق و توسعه  تأثيرات و پيامدهاي سياستعنوان روشي براي پرداختن به  اما اخيراً محققان زيادي پيمايش نوآوري را به

شده پيرامون موضوعات مرتبط بدا   آوري هاي جمع رسد در آينده با توجه به افزايش داده نظر مي اند. به دولتي مورد توجه قرار داده

 .]8[وقوع پيوندد هاي نوآوري دولتي به نوآوري، افزايش استفاده از روش پيمايش براي ارزيابي سياست

ها مجدداً در سدطح   و بر اساس دستورالعمل اسلو صورت گرفت. اين پيمايش 1992ولين پيمايش نوآوري در اروپا، در سال ا

پذيري پيمايش نوآوري را ثابت  برگزار شد. تجربه اين سه پيمايش، ضمن آنکه امکان 2000و  1996هاي  اتحاديه اروپا در سال

 گذاران داشته باشد.ند نتايج قابل توجهي براي سياستتوا ها مي کرد، نشان داد اينگونه پيمايش

شود کده در يدک    در پيمايش نوآوري، نوآوري عبارت است از محصول يا فرايند نو و يک بنگاه در صورتي نوآور معرفي مي

شده باشد.  هاي موجود ماهه موفق به طراحي حداقل يک محصول يا فرايند نو و يا بهبود در فرايندها و محصول دوره زماني سه

باشد. اطالعات پيمايش از طريق توزيدع   معناي جديد بودن در بازار نمي بودن، جديد بودن در بنگاه است که لزوماً به "نو"معيار 

هاي بزرگ تحت پوشش پيمايش  شود، هرچند در برخي موارد تمام بنگاه آوري مي هايي از جامعه آماري جمع پرسشنامه در نمونه

 گيرند عبارتند از: ترين موضوعاتي که در يک پيمايش نوآوري مورد بررسي قرار مي مگيرند. مه قرار مي

 عوامل مؤثر بر نوآوري فناورانه 

o ها اهداف نوآوري در بنگاه 

o ها منابع اطالعاتي بنگاه 

o ها موانع نوآوري در بنگاه 

 ها هاي نوآوري در بنگاه ها و هزينه فعاليت 

o هاي تحقيق و توسعه فعاليت 

o فناورانه هاي همکاري 

o آالت خريد و تجهيز ماشين 

o محافظت از دانش و فناوري 
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 هاي نوآور هاي بنگاه ويژگي 

o هاي نوآوري اندازه بنگاه 

o کنند هاي نوآور در آن فعاليت مي بخش اقتصادي که بنگاه 

o هاي نوآوري مالکيت بنگاه 

o ها مؤسسات دولتي ارتباط با ساير بنگاه 

o هاي نامشهود گذاري در دارايي سرمايه 

 پيامدهاي نوآوري 

o فروش ناشي از محصوالت نو 

o باشند تنها براي بنگاه بلکه در سطح بازار نيز جديد مي فروش ناشي از محصوالتي که نه 

o المللي ها در سطح بين پذيري بنگاه تأثير نوآوري بر صادرات و رقابت 

o تأثير نوآوري بر اشتغال 

o تأثير نوآوري بر ساختار مهارتي نيروي کار 

هاي نوآوري مدورد اسدتفاده قدرار گيدرد  هدر ارزيدابي        ها و سياست تواند براي ارزيابي برنامه ش نوآوري چگونه مياما پيماي

سياست نيازمند وجود اطالعات کافي و دقيق در مورد موضوع سياست مورد تحليل است. پيمايش نوآوري بخشي از اطالعداتي  

تواند تصوير واضحي از  آورد. اين اطالعات مي ها الزم است را فراهم مي هاي نوآوري دولت ها و سياست که براي ارزيابي برنامه

 .]5[ها را به نمايش بگذارد و ميان آنها  وضعيت نوآوري در بنگاه

هاي نوآوري دولتي سدؤاالتي طراحدي شدده اسدت. در سدومين       ها در برنامه در پيمايش نوآوري در خصوص مشارکت بنگاه

اي  هاي منطقه هاي دولتي و سياست هاي اتحاديه اروپا، سياست ، اين سؤاالت در سه سطح سياستپيمايش نوآوري اتحاديه اروپا

تري در خصدوص   هاي نوآوري مانند پيمايش نوآوري ايتاليا، سؤاالت بيشتر و دقيق و محلي طراحي شده بود. در برخي پيمايش

 هاي نوآوري دولت طراحي شده است. سياست
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توان فهميد  عنوان مًال مي هاي نوآوري دولت پرداخت. به توان به ارزيابي برخي سياست وري ميبا تحليل نتايج پيمايش نوآ

هداي بدزرگ چده     هاي کوچک و متوسط در مقايسه با بنگداه  اند  بنگاه هاي تحقيق و توسعه دولت سود برده چه کساني از يارانه

 اند  از تسهيالت دولتي منتفع شدههاي اقتصادي  اند  چه بخش هاي دولت را دريافت کرده سهمي از کمک

مقايسه پاسخ سؤاالتي از اين دست، با اهدافي که براي سياست نوآوري در نظر گرفته شده است، ارزيابي مناسبي از سياست 

دهد. بايستي توجه داشت هرچند پيمايش براي ارزيابي سياست نوآوري بيشتر مورد استفاده قرار گرفته است، امدا ايدن    ارائه مي

هاي عمومي نيز بکار رود. در واقع پيمايش ابزاري تحليلي است که از  ها و حتي سياست تواند براي ارزيابي ساير سياست زار مياب

هاي آماري به  آوري اطالعات از ساير منابع در يک جامعه يا نمونه آماري و با استفاده از تحليل طريق توزيع پرسشنامه و با جمع

 ازد. مراحل انجام يک پيمايش عبارتند از:پرد ارزيابي يک سياست مي

 طراحي مدل مفهومي پيمايش )ارتباط و تأثير متغيرها(؛ .1

 تعريف متغيرهاي مدل مفهومي؛ .2

 شوند؛ گيري مي ها اندازه شناسايي منابع اطالعاتي که متغيرها از طريق آن .3

 شناسايي جامعه و يا نمونه آماري؛ .4

 طراحي و توزيع پرسشنامه؛ .5

 مه و اطالعات از ساير منابع؛آوري پرسشنا جمع .6

 شده؛ و آوري تجزيه و تحليل آماري اطالعات جمع .7

 تفسير نتايج و ارائه اقدام يا پيشنهاد. .8

 ترين مزاياي اين روش عبارتند از: پيمايش مانند هر ابزار ديگري مزايا و معايب متعددي دارد. مهم

 تري از موضوعات را تحدت   توان گستره وسيع مي آوري اطالعات گسترده در روش پيمايش، با توجه به سهولت جمع

 هاي بيشتري بهره جست. نظرات افراد و شرکت پوشش ارزيابي قرار داد و از نقطه



افزارهاي تحليل، مطالعه و  توسعه نرمسازي و  طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 راهبري شبكه برق ايران
21 

 

 

 1394ويرايش اول،مرداد  تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني: 6فاز 

 

 گيدري و   ها، نتايج و پيامدهاي يک برنامه را اندازه توان نشانگرها و متغيرهاي زيادي راجع به ورودي در پيمايش مي

 تحليل کرد.

 ها و منابع در ارزيابي  هاي داده ها، از اطالعات ساير بانک ر استفاده از اطالعات پرسشنامهتوان عالوه ب در پيمايش مي

 بهره جست.

 باشد. هاي رياضي و اقتصادي را دارا مي جمله روش ها از پيمايش قابليت ترکيب با ساير روش 

 پويداتري از ارزيدابي ارائده     هداي  تواند تحليدل  اگر پيمايش با رويکردهاي قضاوت خبرگان مانند پنل همراه شود، مي

 نمايد.

 معايب عمده روش پيمايش نيز عبارتند از:

 گردد، همواره محل ترديد است. آوري مي دقت اطالعاتي که از پرسشنامه و بر اساس قضاوت ذهني افراد جمع 

 ي از پيامدها ها، پيامدها و نتايج بر اساس سنجش متغيرها همواره ممکن نيست. بسيار ارزيابي دقيق و درست ورودي

 گيري از طريق متغيرها نيستند. و نتايج قابل تبديل و اندازه

 زماني الزم است تا سياست و يا برنامه، تأثير و پيامدهاي خود را آشکار کندد. غالبداً در روش    در بسياري مواقع، مدت

 شود. زمان تأثيرات برنامه در نظر گرفته نمي پيمايش مدت

ش ارزيابي سياست نيست، اما در برخي موارد، مخصوصداً در مدواردي کده نيداز بده ارزيدابي       هر حال پيمايش بهترين رو به

 شمار آيد. تواند روش مناسبي به باشد، اين روش مي هاي کالن و در سطح وسيعي مي سياست
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 1سازي سازي اقتصاد کالن و شبيه هاي اقتصادسنجي: مدل مدل -3-3

ها،  ها بپردازند. در اين نوع مدل ها و برنامه يامدها و آثار اقتصادي سياستکنند به ارزيابي پ هاي اقتصادسنجي تالش مي مدل

سدازي   سازي و شبيه کنند. اينگونه مدل هاي سياستي را تحليل و مقايسه مي ها و انتخاب گذاران نتايج مورد انتظار گزينهسياست

، غيرخطي و همراه با بازخوردهاي متعدد است، بسيار هاي اقتصادي که غالباً پيچيده بر اساس سناريوها با توجه به ماهيت پديده

 باشد. مناسب مي

تدرين عامدل    باشد و وضعيت اقتصدادي مهدم   هاي دولت مي ها و برنامه با توجه به اينکه رفاه اجتماعي، غايت غالب سياست

گدذاران و   هداي سياسدت   دغدغده  تدرين  هاي سياستي از مهم رود، ارزيابي آثار اقتصادي برنامه شمار مي مؤثر بر رفاه اجتماعي به

 باشد. ريزان مي برنامه

هاي راهبردي بر متغيرهاي اقتصادي مستقيم و ساده نيست، بلکه اين تأثير از طريدق سداير   معموالً تأثير اسناد ملي فناوري

بده آسداني و بدر    تدوان   عنوان مًال نمدي  شود. به واسطه روابط علت و معلولي متعدد اعمال ميمتغيرهاي واسطه و ميانجي و به

هاي حاصل از پيمايش در خصوص تأثير يک سند ملي بدر متغيرهداي اقتصدادي نظيدر اشدتغال، رشدد        اساس تجزيه و تحليل

 .]9[وري قضاوت کرد  قتصادي و يا بهرها

اي از معادالت ساختاري است که بر اساس مباني اقتصادي و براي تشريح اقتصاد و  يک مدل اقتصادسنجي کالن مجموعه

هدا،   . همچنين در اين مدل3و فردي 2ها دو دسته معادله وجود دارد: رفتاري برخي از اجزاي آن تدوين شده است. در اين مدل يا

زا کده ارتباطدات و    پردازندد و متغيرهداي بدرون    زا که به ساختار اقتصادي )داخلي( مي دو نوع متغير وجود دارد: متغيرهاي درون

 کنند. المللي را بررسي مي تأثيرات بين

 هاي اقتصادسنجي کالن شرايط استفاده از مدل -3-3-1

                                                 

1. Econometric models: Macroeconomic modeling and simulation  
2. Beharioural  
3. Identities  
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هايي بزرگ مقياسي مناسب است کده تدأثيرات اقتصدادي و     ها براي ارزيابي برنامه بايد توجه داشت که استفاده از اين مدل

ود توصديه  هداي کوچدک بدا سدطح تدأثير محدد       المللي دارند. بنابراين استفاده از آن براي برنامه اجتماعي کالن و در سطح بين

 گردد. نمي

 ها عبارتند از: ترين آن استفاده از اين روش نيازمند برخي الزامات است که مهم

 اجتماعي-بودن حجم زيادي از اطالعات اقتصادي در دسترس 

 درجه بااليي از خبرگي و تخصص 

 زمان و هزينه کافي 

ها پيامددهاي اقتصدادي مشدهود دارد مناسدب      تعالوه بر اين الزامات، روش فوق براي مواقعي که برنامه اقدامات و سياس

 است.

 هاي اقتصادسنجي مراحل استفاده از مدل -3-3-2

 گام زير است: 9ها مستلزم پيمودن  استفاده از اين روش

تواندد   : ابتدا بايد مشخص شود آيا سياستي که قرار است ارزيابي شود، ميپذيري سنجش آن . تعريف اهداف مدل و امکان1

اي از سياست متصور است يا نه   عبارتي آيا پيامدهاي اقتصادي قابل مالحظه قتصادي تأثير بگذارد يا نه  بهبر متغيرهاي کالن ا

سازد و تنها بر  شود و آيا اين تأثير کل اقتصاد را متأثر مي بيني مي اگر پاسخ به سوال فوق مًبت است، اين تأثير چه ميزان پيش

گيدري کدرد و آيدا     بايسدت انددازه   گيري و ارزيابي اين تأثير چه متغيرهايي را مدي  ههايي مؤثر است  براي انداز بخش و يا بخش

 دهند يا نه  هاست، ارائه مي دنبال آن گر بههايي را که تحليل گيري اين متغيرها، پاسخ اندازه
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نياز اسدت و آيدا    هايي براي ارزيابي مورد بايست مشخص کرد چه داده : در اين مرحله ميها بودن داده . بررسي در دسترس2

هداي نداقص و يدا     بايست نحوه مواجهده بدا داده   باشد يا نه  همچنين در اين مرحله مي هاي مورد نياز در دسترس مي تمام داده

 مخدوش را روشن نمود.

: در اين گام متغيرهاي اساسي مدل، روابط علي و معلولي اين متغيرها، ابعاد و اجزاي اصدلي مددل   . طراحي مدل مفهومي3

شود. همچنين بايد مشخص کرد آيا مددل   گرفته در اين زمينه مشخص مي هومي، مباني زيربنايي و مطالعات تجربي صورتمف

 باشد و يا نياز به اصالحات و تغييرات دارد  شده متناسب با واقعيت وضعيت موجود مي مفهومي طراحي

هداي   ها دارند، امدا داده  نياز به حجم عظيمي از دادههاي اقتصادسنجي  : هرچند روشها آوري و تحليل و تبديل داده . جمع4

هاي  اند. بنابراين معموالً به يک فرايند تبديل بر روي داده ندرت در اين معادالت قابل استفاده هاي داده، به خام موجود در بانک

 ها قابليت استفاده در مدل را داشته باشند. خام نياز است تا اين داده

عبارتي در اين  شوند. به : در اين مرحله معادالت اقتصادسنجي مدل تخمين زده مي1صادسنجي مدل. طراحي معادالت اقت5

شوند کده فدر     هاي معيني انتخاب مي شود. براي اين کار ابتدا سري داده مرحله مدل نظري به مدل اقتصادسنجي تبديل مي

گردد که متغيرهاي نظري بدر متغيرهدايي کده       ميکنند. سپس فر شود مقادير متغيرهاي موجود در مدل را نمايندگي مي مي

هاي واقعي در مدل جايگزين متغيرهاي نظدري   اند، منطبق هستند، در نتيجه متغيرهاي داده شده را ايجاد کرده هاي انتخاب داده

 شود و با تعريدف فروضدي بدر روي جملده خطدا، مددل آزمدون        شوند. سپس يک جمله خطاي تصادفي به معادله اضافه مي مي

 گردد. مي

: حتي اگر با تخمين دقيقي، معادالت اقتصادسنجي طراحي شده باشند. ممکن است در عمدل  کردن مدل . تست و کاليبره6

هدا،   ها و يا متغيرهدا و يدا کيفيدت نامناسدب برخدي داده      گرفتن برخي پديده علت تأثير متغيرهاي بيروني، ناديده اين معادالت به

شوند و در  هاي واقعي تنظيم مي بگذارند. در اين مرحله، معادالت اقتصادسنجي مجدداً با داده نمايش عملکرد ضعيفي از خود به

                                                 

1. Econometric estimations of equations of  the model 
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توانندد بدراي    پذيرد. پس از اين مرحلده معدادالت مدي    هاي مورد استفاده صورت مي صورت لزوم تغييراتي در معادالت و يا داده

 د.گيري شرايط مختلف مورد استفاده قرار گيرن سازي و اندازه شبيه

ها بر عملکرد و وضدعيت اقتصدادي، بهتدر اسدت      : براي ارزيابي تأثير سياستسازي وضعيت پايه و تحليل حساسيت . شبيه7

توان وضعيت  کرد. با اين اقدام، مي ها چه حالتي پيدا مي مشخص شود اين عملکرد و وضعيت در صورت عدم وجود اين سياست

 1شود، تحليل حساسيت و طراحي کرد. فعاليت ديگري که در اين مرحله انجام مي سازي ها مدل پايه را با فر  نبود اين سياست

اند. يعني در چه  توان متوجه شد که نتايج مدل تا چه حد به تغييرات ارزش متغيرهاي مدل حساسمياست. با تحليل حساسيت 

 ايج مدل تغييري ايجاد شود.توان تغيير داد، بدون آنکه در نتاي ارزش هر کدام از متغيرهاي مدل را مي بازه

زا، ابزارهاي سياستي و  : در اين حالت مقاديري که براي متغيرهاي برونها سازي وضعيت در صورت اجراي سياست . شبيه8

 گردد. گيري مي ها بر مدل و نتايج مدل اندازه شود و تأثيرات آن دست آمده است وارد عمل مي ساير متغيرها به

هدا(   سازي وضعيت در صورت اجراي سياست )شبيه 8سازي وضعيت پايه( و  )شبيه 7يسه نتايج مراحل : با مقا. تفسير نتايج9

 ها پرداخت. توان به ارزيابي مفيدي از سياست مي

تدرين   سدازي را انجدام داد. در موفدق    سازي و پس از پيداده  هاي پيش از پياده توان ارزيابي بايد توجه داشت با اين روش مي

هاي اقتصادي مربوط به يک بازه زمداني قابدل توجده )در     گرفته تاکنون، حجم وسيعي از داده دسنجي صورتهاي اقتصا تحليل

هدايي مربدوط بده     هدا داده  آوري و مورد استفاده قرار گرفتده اسدت. در ايدن تحليدل     سال و يا حتي بيشتر از آن( جمع 20حدود 

وري توليد، اشتغال، نرخ واقعدي   اخالص ملي بر سرمايه، رشد بهرهمتغيرهاي اقتصادي اجتماعي نظير توليد ناخالص ملي، توليد ن

هاي تحقيدق و   هاي راهبردي باشند هزينههايي مرتبط با توسعه فناوري ها، نرخ بهره، نرخ برابري ارزها و داده دستمزدها، قيمت

                                                 

1. Sensitivity analysis  
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ابزارهداي سياسدتي و    ، سرريز دانش و اطالعداتي در خصدوص  1توسعه بخش دولتي و بخش خصوصي، انباشت سرمايه انساني

 آوري شده است. هاي اين فعاليت جمع هاي تحقيق و توسعه و يارانه هاي مالياتي فعاليت هاي توسعه فناوري مًل معافيت برنامه

باشدد و بددون در اختيدار     هاي معتبر و دقيق در يک بازه زماني مشخص مي ترين ورودي، داده هر حال در اين روش مهم به

 ، روش اقتصادسنجي کارايي الزم را نخواهد داشت.ها داشتن اين داده

 2هاي اقتصادسنجي خرد هاي اقتصادسنجي: مدل مدل -3-4

عنوان  ها )به توانند شرکت پردازد. واحدها مي اقتصاد خرد به بررسي عملکرد و وضعيت واحدهاي اقتصادي در يک کشور مي

عنوان نمونه وقتي قصد مطالعه وضدعيت اشدتغال    افراد )به مًال وقتي قصد بررسي وضعيت انتقال فناوري وجود دارد( و يا حتي

باشدد. تفداوت عمدده ايدن دو      وجود دارد( باشند. از لحاظ مباني نظري، روش اقتصادسنجي خرد مشابه اقتصادسنجي کالن مي

 هاست. هاي مورد استفاده آن روش سطح تجزيه و تحليل و نوع متغيرها و داده

 شوند: صادسنجي خرد به دو دسته عمده تقسيم ميهاي اقت شناسي، مدل از نظر روش

 هدا اعمدال شدده     هاي مذکور در مورد آن هايي که سياست هاي مربوط به وضعيت گذشته بنگاه هايي که از داده مدل

هدا   برند و آن را بدا وضدعيت کندوني آن    اند بهره مي شده استفاده کرده ها و مزاياي در نظر گرفته است و يا از مشوق

 کنند. مقايسه مي

 ها اعمال شده است و  هايي که سياست مذکور در مورد آن هاي مربوط به وضعيت همزمان بنگاه هايي که از داده مدل

ها اعمال نشده است  ها در مورد آن هايي که اين سياست اند و بنگاه هاي در نظر گرفته شده استفاده کرده يا از مشوق

ها را بر اساس مقايسه وضعيت اين دو گدروه از   کنند و ارزيابي برداري مي رهاند به ها استفاده نکرده و يا از اين مشوق

 دهد. ها انجام مي بنگاه

                                                 

1 .Human capital stock  
2. Arvanitis and Keilbach, 2002  
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اند استفاده گدردد، بايدد متوجده متغيرهدايي بدود کده خدارج از         ها بوده هايي که اهداف سياست هاي گذشته بنگاه اگر از داده

هاي  اند. اگر از اين نکته غلفت گردد، علت اصلي تغيير داده اکنون شدهها از گذشته ت ها، منجر به تغيير وضعيت اين بنگاه سياست

شود، حال آنکه ممکن است در واقعيت، علل و داليل ديگدري سدبب ايدن     هاي طراحي شده تفسير مي گذشته تا حال، سياست

 اند.ها لحاظ نشده تحوالت شده باشند که آن

هايي که در دامنه تأثير ايدن سياسدت قدرار     هاي مشمول سياست و بنگاه هاي مربوط به دو دسته از بنگاه همچنين اگر داده

هداي ايدن دو    شده منجر به تغييدر داده  هاي تدوين اند استفاده گردد، بايد متوجه عوامل و داليلي بود که خارج از سياست نداشته

شده  هاي طراحي هاي اين دو گروه را ناشي از سياست کته مورد توجه قرار نگيرد، تفاوت در دادهشوند. اگر اين ن ها مي گروه بنگاه

اند  ها نداشته ها ناشي از ساير عوامل و داليلي باشيد که ارتباطي به اين سياست دانيم. در صورتي که ممکن است اين تفاوت مي

 )مانند ساختار صنعت و بازار(.

 خرد يصاد سنجشرايط استفاده از روش اقت -3-4-1

 روش اقتصادسنجي خرد مواقعي براي استفاده مناسب است که شرايط زير مهيا باشد:

 ها وجود داشته باشد ها و سازمان ها در سطح بنگاه داليل کافي براي تأثير سياست 

 گيري باشند ها قابل اندازه صورت مستقيم و يا از طريق برخي شاخص اهداف سياستي به 

  هاي اقتصادي  شده با تئوري ها با ابزارهاي طراحي ها و سازمان و پيامدهاي سياستي در سطح بنگاهارتباط ميان تأثير

 پذير باشد موجود توجيه

 ها موجود باشد گيري براي تعداد زيادي از بنگاه هاي متغيرهاي اندازه داده 

 هايي کده مشدمول سياسدت     گاهسازي سياست و يا وضعيت موجود بن ها قبل از پياده هاي کافي از وضعيت بنگاه داده

 باشند وجود داشته باشد. نمي
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 سازي مدل مراحل پياده -3-4-2

باشد که  هاي اقتصادسنجي کالن مي هاي اقتصادسنجي خرد تا حد زيادي شبيه مراحل اجراي مدل سازي مدل مراحل پياده

 ترتيب عبارتند از: در بخش قبل توضيح داده شده است. اين مراحل به

 توانندد شدامل    اند. اين اهداف مي شده بوده  هاي طراحي : تعيين متغيرهايي که اهداف سياستتعريف متغيرهاي هدف

شدن اين متغيرها در واقدع مددل مفهدومي ارزيدابي مدا مشدخص        هاي اوليه، ثانويه و نهايي باشند. با مشخص هدف

 شود. مي

     هداي   مبنداي تئدوري   طراحي مدل اقتصادسنجي: مدل اقتصادسنجي بر اساس مدل مفهدومي مشدخص شدده و بدر

 شود. ها طراحي مي آوري داده اقتصادي و با در نظر گرفتن مالحظاتي در خصوص امکان جمع

       شدده، روش مناسدب    آوري هداي جمدع   انتخاب روش اقتصادسدنجي مناسدب: بدر اسداس مددل اقتصادسدنجي و داده

 شود. اقتصادسنجي انتخاب مي

 شدود و   شدده، مددل اقتصادسدنجي اجدرا مدي      آوري هاي جمع هاجراي مدل اقتصادسنجي: در اين مرحله بر اساس داد

 شود. برآوردهايي از متغيرهاي مدل ارائه مي

 .تفسير نتايج: مرحله آخر نيز تفسير نتايج اقتصادسنجي خرد است 

 ها دامنه کاربرد و محدوديت -3-4-3

ت معلولي ميدان متغيرهدايي   ترين مزاياي روش اقتصادسنجي خرد اين است، تحليل ارزيابي بر اساس رابطه عل يکي از مهم

هداي اقتصدادي دارد. بندابراين از لحداظ نظدري، روش کدامالً        گيرد که اين رابطه علت معلولي خود ريشه در تئوري صورت مي

 معتبري است.
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ها و يا سازماني که تحت تأثير مستقيم اين سياسدت   همچنين اين روش براي ارزيابي تأثير يک سياست، بر مجموعه بنگاه

اند( بسيار مناسب اسدت. امدا هنگدامي کده منظدور       شده استفاده کرده بيني هاي پيش هايي که از مشوق اند )مًالً بنگاه شتهقرار دا

عنوان مًال اثرات سرريز دانش، يا  اند )به هايي که مشمول اين سياست نبوده ارزيابي، تأثير غيرمستقيم اين سياست بر ساير بنگاه

ها  توان از ترکيب اين روش با ساير روش تنهايي کافي نيست. در اين مواقع مي ش( اين روش بهارزيابي تأثير سياست بر يک بخ

 مانند اقتصادسنجي کالن استفاده کرد.

باشد.  ها در يک بازه زماني طوالني مي ها به حجم انبوهي از داده هاي اقتصادسنجي وابستگي شديد آن ترين ضعف مدل مهم

دهدد. همانگونده کده نيداز بده تخصدص بداال از         ها را افزايش مي ات، هزينه و زمان اين پروژهاز سوي ديگر، حجم زياد اطالع

ها به ارائه  هاي ديگر اين نوع ارزيابي است. اختيار و اقتدار الزم براي دسترسي به اين حجم از اطالعات و الزام بنگاه ضعف نقطه

 رد.ساير اطالعات مورد نياز را نيز بايد به فهرست فوق اضافه ک

ها اشاره  آوري و دسترسي داده هاي اين روش به نحوه اجرا و مشکالت جمع ضعف شود، اغلب نقطه همانطور که مشاهده مي

 رود. شمار مي دارد. در حاليکه اين روش از لحاظ تئوريک روش بسيار معتبري به

 وري گيري بهره هاي اقتصادسنجي: اندازه مدل -3-5

شود. سدطح تجزيده و    ها در نظر گرفته مي عنوان يکي از اهداف مهم اغلب سياست ري بهو وري و افزايش بهره معموالً بهره

وري يدک بخدش    وري يک واحد اقتصادي )سطح خدرد(، بهدره   وري نيروي کار، بهره تواند بهره وري مي تحليل در ارزيابي بهره

 وري در يک منطقه يا کشور )سطح کالن( باشد. صنعتي )سطح مياني( و يا بهره

ترين داليل اختالف درآمد سدرانه کشدورهاي مختلدف     تواند يکي از مهم وري مي دهد بهره گرفته نشان مي عات صورتمطال

هاي راهبردي در نظر گرفته شده اسدت.  عنوان هدف نهايي اغلب اسناد ملي فناوري وري به باشد. بر همين اساس افزايش بهره

وري در سطح خدرد، ميداني و کدالن را هددف گرفتده باشدند. روش        هرههاي راهبردي ممکن است افزايش باسناد ملي فناوري

ترين چدالش ايدن روش، تعددد     کند. مهم وري را بررسي مي ها در افزايش بهره وري ميزان موفقيت اين سياست گيري بهره اندازه

گيدري   تصادسدنجي انددازه  ترين مساله مددل اق  عبارت ديگر، شناسايي متغيرهاي کنترلي مهم وري است. به عوامل مؤثر بر بهره
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هداي فراواندي    گيري متغيرهاي کنترل در سطح مياني و کدالن بدا دشدواري    وري است. با توجه به اينکه شناسايي و اندازه بهره

 پذيري باالتري دارد. رو است، اين روش در سطح خرد امکان روبه

هاي آزادسازي بر افزايش  ها، تأثير سياست آنترين  هاي زيادي در سطح خرد انجام شده است که در مهم با اين روش پروژه

ها را  ها نيز با اين روش سرريزهاي فناوري ميان بنگاه گيري شده است. برخي پروژه وري در سطح واحدهاي توليدي اندازه بهره

 اند. گيري کرده اندازه

 روش انجام -3-5-1

 هدايي   ها است. گروه اول بنگاه مونه از بنگاهوري نياز به دو گروه ن شناسايي واحدهاي نمونه: براي انجام ارزيابي بهره

هدا داشدته اسدت و گدروه دوم      وري آن شده تأثير مستقيمي بدر بهدره   هاي طراحي رسد سياست نظر مي هستند که به

 اند. ها را مد نظر نداشته وري آن هاي مورد ارزيابي، افزايش بهره اند که سياست هايي بنگاه

 :شدود. تدابع توليدد،     وري بر اساس تابع توليد طراحي مي سنجي سنجش بهرهمدل اقتصاد طراحي مدل اقتصادسنجي

 کند. ها و بروندادهاي يک فعاليت اقتصادي را مشخص مي تابعي است که ارتباط ميان ورودي

 ها و بروندادهاي متناسب با  بايست، اطالعات الزم از ورودي در اين مرحله مي: آوري اطالعات مناسب جستجو و جمع

 آوري شوند. ادسنجي جمعمدل اقتص

 گردد. شده، مدل اقتصادسنجي اجرا مي آوري هاي جمع در اين مرحله بر اساس داده: اجراي مدل اقتصادسنجي 

 وري مدورد   ها بدر افدزايش بهدره    بر اساس اطالعات حاصل از اجراي مدل اقتصادسنجي، تأثير سياست: تفسير نتايج

 گيرد. تحليل و ارزيابي قرار مي

 ها د و محدوديتدامنه کاربر -3-5-2
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کار دشواري اسدت   "ارزش افزوده"گيري  هاست. اندازه هاي اين روش نحوه سنجش خروجي ترين محدوديت يکي از بزرگ

وري است. پارامترهاي متعددي  که محاسبه آن همواره با ابهاماتي همراه است. چالش ديگر اين روش، تعدد عوامل مؤثر بر بهره

عندوان يکدي از ايدن     ها بده  ها و ارزيابي تأثير سياست ثرند که تفکيک ميزان تأثير هر يک از آنوري يک واحد توليد مؤ بر بهره

 عوامل از مسائل اصلي اين روش است.

 1ارزيابي توسط خبرگان -3-6

هداي   گيري است که در سال هاي تصميم ترين روش از مهم 3و ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي 2استفاده از پنل خبرگان

رزيابي سياست نيز مورد استفاده قرار گرفتده اسدت. ارزيدابي توسدط خبرگدان غالبدًا بدر اسداس قضداوت جمعدي از           اخير براي ا

هاي تجربي و شخصي و/ يا تحليدل و تفسدير    گيرد. مبناي قضاوت، اطالعات و برداشت نظران صورت مي متخصصان و صاحب

ها بوده باشند. ارزيابي از طريق خبرگان هم بدراي   روششواهد و اطالعاتي است که ممکن است حاصل ارزيابي از طريق ساير 

 گيرد. ها پيش از اجرا مورد استفاده قرار مي ها پس از اجرا و هم براي ارزيابي سياست ارزيابي سياست

منظور تخصيص مندابع مدالي و    ها قبل از اجرا به براي ارزيابي پروژه "ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي"استفاده از روش 

گيدرد. ايدن    ها پس از اجرا بسيار مورد استفاده قرار مي هاي خبرگان نيز براي ارزيابي سياست ها بسيار معمول است. پنل يتحما

ها از سداير   ها و پروژه ها در مواقعي که اطالعات و شواهد کافي وجود ندارد و ارزيابي پيامدهاي اقتصادي اجتماعي برنامه روش

خصوص هنگامي که  دهد. روش پنل به ها ارائه مي ، تصويري کلي از کيفيت و تأثير اين سياستگيري نيست ها قابل اندازه روش

هاي جديدي از تأثيرات سياستي هستند بسيار مؤثر است. تندوع تخصصدي و ذهنيتدي گدروه      مند به بررسي جنبه ارزيابان عالقه

 ابي مؤثر واقع شود.تواند بر کيفيت ارزي هاي نويي است که مي خبرگان، منبع بزرگي از ايده

                                                 

1. Expert panels and peer review  

2. Expert panels  

3. Peer review  
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توانند عالوه بر اظهار نظر مراجع به نتايج و پيامدهاي يک سياست، در مورد روند کلي ارزيابي و مدديريت   گروه خبرگان مي

هدا   ها استفاده شود. اين موضوع مزيتي است که در ساير روش هاي آينده از آن ارزيابي نيز پيشنهاداتي ارائه کنند که در ارزيابي

 خورد. چشم ميکمتر به 

 شرايط استفاده از خبرگان -3-6-1

بايست شرايطي مهيدا   هاي ارزيابي سياست است. اما براي استفاده از آن مي ترين روش استفاده از نظرات خبرگان از منعطف

 ها عبارتند از: ترين آن باشد که مهم

و براي مشارکت در فرايندد ارزيدابي   اعضاي جامعه علمي با دانش کافي و خبرگان مرتبط با حوزه ارزيابي در دسترس بوده 

 تمايل داشته باشند.

هاي استفاده از نظرات خبرگان،  فر  روش ها باشد. پيش توقعات و سؤاالت از گروه خبرگان بايد در حد دانش و آگاهي آن

 برداري از دانش تخصصي و انباشتي حاصل از تجربه و دانش اين افراد است. بهره

 ز خبرگانمراحل انجام روش استفاده ا -3-6-2

 بايسدت   هاي اسدتفاده از نظدرات خبرگدان، قبدل از هدر چيدزي مدي        در روش شدن موضوعات مورد بحث: مشخص

ها نظر دهند، مشخص شود. معموالً اين موضدوعات توسدط کارفرمدا     موضوعاتي که خبرگان قرار است راجع به آن

 شود. کننده( تعيين مي )نهاد ارزيابي

 با توجه به موضوعات مورد بحث، فردي با دانش و تجربه بداالي تخصصدي و   : انتخاب رييس پنل يا گروه خبرگان

 گردد. عنوان رييس پنل انتخاب مي مديريتي به

 گردند. با هماهنگي و مشارکت کارفرما و رييس پنل، اعضاي خبرگان انتخاب مي: انتخاب اعضاي پنل با گروه خبره 

 شود. رزيابي توسط اعضا و با مشارکت کارفرما مشخص ميزمانبندي و نحوه اجراي فرايند ا: ريزي پنل برنامه 
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 ها و اطالعات مورد نياز براي قضاوت و  شناسايي و پشتيباني نيازهاي اطالعاتي پنل: در اين مرحله کليه شواهد، داده

 شود. ها قرار داده مي گيري گروه خبرگان شناسايي، تهديد و در اختيار آن تصميم

 شده به  ريزي انجام مديريت رييس پنل در خصوص موضوعات مورد بحث مطابق برنامه اعضاي پنل،: اجراي ارزيابي

 رسند. بندي مي جمع

 هاي مورد نياز داده   -3-6-3

پذيرد.  ها صورت نمي هاي کمّي که پيشتر توضيح داده شد، عمليات خاصي بر روي داده هرچند در اين روش، برخالف روش

بايسدت دقيدق و کدافي بدوده و      ها مدي  صلي قضاوت خبرگان اهميت زيادي دارند. دادههاي ا عنوان يکي از ورودي ها به اما داده

 اي باشد که خبرگان بدون نياز به انجام عمليات پردازش بتوانند آن را تفسير و تحليل کنند. گونه ها به ساختار آن

 ها دامنه کاربرد و محدوديت -3-6-4

سدازي و   هاي پس از پيداده  خشي هستند که هم براي ارزيابيهاي منعطف و اثرب هاي استفاده از نظرات خبرگان روش روش

 گيرند. سازي مورد استفاده قرار مي هاي پيش از پياده هم براي ارزيابي

هزينه است. هرچند برگزاري پنل در مقايسه با ارزيابي توسط اعضداي جامعده علمدي     ها، اين روش کم نسبت ساير روش  به

شدوند   هاي خاص و محدودي از علم و تخصص مربوط مي لبد. در موضوعاتي که به حوزهط هاي پشتيباني بيشتري را مي هزينه

تر از پنل. استفاده از ارزيدابي توسدط    هاي کالن بهتر است از روش ارزيابي توسط اعضاي جامعه علمي استفاده گردد و در حوزه

 ها بسيار معمول است. از آن هاي تحقيق و توسعه و حمايت اعضاي جامعه علمي براي ارزيابي و انتخاب پروژه

هداي متعددد دارد،    استفاده از پنل خبرگان براي ارزيابي سياست در موضوعات مناقشه برآيند که نياز به اجماع و توافق گروه

 شود. توصيه مي
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 2و مطالعه موردي 1مطالعه ميداني -3-7

شدود.  يم در شرايط واقعي پرداخته مدي شده، به مشاهده مستق جاي مطالعه موضوع تحت شرايط کنترل در مطالعه ميداني به

 هاي مختلف است. ها و تکنيک مطالعه ميداني نيازمند استفاده از طيف وسيعي از روش

گيرد. در مطالعه موردي،  هاي مطالعه ميداني است که در ارزيابي سياست مورد استفاده قرار مي مطالعه موردي يکي از روش

هاي کمّي  ها و داده پردازد. ارزيابي با اين روش مستلزم استفاده از روش ضوع ارزيابي ميارزياب به تعامل اجتماعي مستقيم با مو

هاي ثانويه و نهايتاً مشاهده مستقيم است. ارزيدابي نهدايي ندوعي از     و کيفي از قبيل پيمايش، تحليل محتوا، تحليل آماري داده

 شود. تحليلي متعدد استخراج مي هاي استنتاج تفسيري است که بر اساس اين منابع اطالعاتي و روش

هاي اخيدر مدورد توجده     باشند که در سال هاي تحقيق کيفي در علوم اجتماعي مي مطالعه ميداني و مطالعه موردي از روش

 بسياري از محققان قرار گرفته است.

هده دقيق شامل گفتگو و روش مطالعه ميداني با مطالعه موردي، الزم است ارزيابي با بررسي و مشا براي ارزيابي سياست به

هدا و سداير    هاي کمّدي از پيامددها و اثدرات سياسدت     نفعان مختلف سياست، بررسي اسناد و مدارک، تحليل داده مصاحبه با ذي

 ها به مطالعه سياست و نتايج آن بپردازد. روش

 

                                                 

1. Field study  

2. Case study  



 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم:                                            -4

يشنهادي بندي و ارائه روش پ جمع

 براي ارزيابي
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 مقدمه  -4-1

ها و اهداف بيش از آنکه از ماهيتي نظري برخوردار باشد، متعلق بده  تر توضيح داده شد، ارزيابي سياستطور که پيشهمان

حوزه اجرا و عملياتي است. اجرايي بودن اين حوزه، ضرورت نوآوري در روش پيشنهادي براي بخش پايش و ارزيابي اسناد ملي 

پيشنهادي بر آن تأکيد گردد، ارائه يدک   عنوان روشنمايد. بنابراين، آنچه در اين قسمت الزم است تا بهرنگ ميرا کم فناوري

گذار و اجراکننددگان  هاي موجود ارزيابي و واگذاري تصميم براي انتخاب روش مناسب به سياستها و قالببندي از روشجمع

 سند است.

هاي ارزيابي  و تحليل تأثيرات مورد بررسي هاي عمومي و گامپذيرفته، تعريف، جايگاه، قالبتاکنون با مرور ادبيات صورت 

اي از شدهي هدايتها و اهداف عبارت است از مطالعه تأثير مجموعهقرار گرفت. بر اساس اين بررسي، پايش و ارزيابي سياست

ن و خرد و تعيين چرايي موفق بودن يا ناکام بودن دستيابي بده  ها بر وضعيت اهداف کالها، اقدامات و برنامهراهبردها، سياست

ها مورد توجه قرار بگيرد همراستايي ايدن  اين اهداف. بر اساس اين تعريف، يکي از مهمترين نکاتي که بايد در ارزيابي سياست

 هاي باالدستي است.گيريارزيابي با جهت

هداي راهبدردي طدي شدود     روزرساني اسناد ملي توسعه فناورييابي و بههايي که بايد در مؤلفه برنامه ارزچارچوب کلي گام

 گردد:مرحله اساسي است که در ادامه تشريح مي 3شامل 

 يو اثربخش ييکارا يابيارز يهان شاخصيتدو -4-2

ايدن  ها احصاء شدوند. در   گيري کننده اهداف خرد و کالن هر يک از فناوريهاي اندازهبايست انواع شاخصدر اين گام، مي

هاي مرتبط بدا برنامده   ساز همانند اهداف کالن و هم شاخصآزمايي ارکان جهتهاي مربوط به راستيبايست شاخصگام، مي

بايسدت  ها ميها مانند اهداف خرد را احصاء و بررسي نمود. نکته مهم و قابل تأمل اين است که اين شاخصاقدامات و سياست

بايسدت تددوين و ارزيدابي    هاي مرتبط با اثربخشي ميي کنند. به عبارت ديگر هم شاخصها و هم پيامدها را ارزيابهم خروجي

 هاي مرتبط با کارايي.گردند و هم شاخص
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  يابيزم ارزين مکانيتدو -4-3

ها و نقداط قدوت و   ها ويژگيبرده شد که هرکدام آن هاي مختلفي در مرور ادبيات براي ارزيابي و تحليل تأثيرات  نامروش

کننده يک سند ملي توسعه فناوري الزم است تا با توجه به شرايط خاص گذار يا ارزيابيبه خود را داشتند. سياست ضعف مربوط

وري(، هداي اقتصادسدنجي )کدالن، خدرد، بهدره     ارزيابي )پيمايش نوآوري، مدل مرتبط با موضوع خود، از روش )هاي( متناسب

 که( بهره گيرد. ارزيابي توسط خبرگان، مطالعات موردي و تحليل شب

هاي مختلف ارزيابي ارائده  اي از روشتوان جدولي مقايسهگذاران، ميسازي براي سياستآوري بستر تصميممنظور فراهمبه

هاي موردنياز و  هاي هر روش از ابعاد مبناي روش، نقاط ضعف و قوت، جنس  دادهاي از ويژگيزير با ارائه خالصهجدول  نمود.

 کند. ترين روش با موضوع سند راهبردي کمک ميگذاران را در انتخاب متناسبسياستشرايط استفاده، 

  يابيارز يها روش يها يژگي(: و1-4 )جدول 

 قوت ضعف مبناي نظري روش
نوع 

 هاداده
 شرايط استفاده

آوري و تحليل جمع پيمايش نوآوري
از  ي وسيعيگستره
هددا مبتنددي بددر داده

 نظرات خبرگان

وجددود خطددر جانبداراندده بددودن  
عددم   -نظرات افراد متخصدص  

درنظرگيري فاصله زمداني تدأثير   
 ها در ارزيابيسياست

برخدددورداري از نظدددرات افدددراد 
متخصددص و در محوريددت قددرار 

 دادن موضوع نوآوري

-کمددددي 
 کيفي

هاي کالن ارزيابي سياست
-که اثرگذاري بر شداخص 

 ي نوآوري دارندهاي مل

-اقتصادسددنجي
 کالن

معادالت سداختاري  
بددر اسدداس مبدداني  
اقتصددداد و بدددراي  
توضيح روابط علدي  
 معلولي ميان اجزا

آوري حجددم دشددواري در جمددع
-زيادي از اطالعدات اقتصدادي  
اجتماعي معتبر و دقيدق در يدک   

زمددان و -بددازه زمدداني مشددخص
 هزينه باال

هددا و دقدت بدداال و ارائده تحليددل  
 ني بر منطق رياضيتنايجي مبت

هداي  ارزيابي تأثير سياست کمي
کالن بر فاکتورهاي رفداه  

 اقتصادي کشور

-اقتصادسددنجي
 خرد

بررسددي عملکددرد و 
وضعيت واحددهاي  
اقتصادي بر مبنداي  
 معادالت ساختاري

عدم تواندايي در درنظرگيدري در   
هدا  تأثيرات غيرمستقيم سياسدت 
 -ماننددد اثددرات سددرريز دانددش  

ا بده حجدم   ه وابستگي شديد آن
هدا در يدک بدازه     انبوهي از داده
  -زماني طوالني 

هددا و دقدت بدداال و ارائده تحليددل  
 نتايجي مبتني بر منطق رياضي

ها بدر  ارزيابي تأثير سياست کمي
هددا و يددا  مجموعدده بنگدداه

 سازمان )سطح خرد( 

-اقتصادسددنجي
 وريبهره

وري بررسددي بهددره 
واحدهاي اقتصادي 
هاي  بر مبناي روش
 ياقتصادسنج

دشدددواري در حدددوزه سدددنجش 
تعددد   -خروجي )ارزش افدزوده(  
 وري عوامل مؤثر بر بهره

هددا و دقدت بدداال و ارائده تحليددل  
 تنايجي مبتني بر منطق رياضي

ها در بررسي تأثير سياست کمي 
 سطح خرد
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 قوت ضعف مبناي نظري روش
نوع 

 هاداده
 شرايط استفاده

آوري اطالعات جمع گروه کنترل
بددر مبندداي نظددرات 
خبرگددان و تحليددل 

هددا بددر اسدداس  آن
 هاي آماريروش

ک اثرات سياسدتي از سداير   تفکي 
هداي   عوامل تأثيرگذار بر شاخص

 ها رشد بنگاه

ارزيابي کارايي و اثربخشي  کمي
 ها در سطح خردسياست

-تحليدل هزيندده 
 فايده

بررسي اثرات مًبت 
-و منفي اجتمداعي 
اقتصددادي ناشددي از 
ها با اعمال سياست

-اسدددتفاده از روش

 سازيهاي کمي

هدا و  دشواري در محاسبه هزينه
هدا در زمداني آيندده )عددم     يدهفا

 قطعيت باال(

جانبه بودن: پوشدش کامدل   همه
هداي مشدهود و   ها و فايدههزينه

نامحسوس، در افق زماني حال و 
هداي هددف و   آينده، و در گدروه 

 غير هدف

-کمددددي 
 کيفي

ارزيددابي تعددداد محدددودي 
هدداي بددزرگ و ندده  پددروژه

 تعداد زيادي پروژه کوچک

ارزيددابي توسددط 
 خبرگان

نددي نظدرات   بجمع
 متخصصين

دقت کمتر در مقايسده بدا سداير     هزينه بودنکم
 هاروش

شرايطي کده اطالعدات و    کيفي
هدداي کددافي بدددراي    داده
هداي کمدي وجدود    تحليل
در شددددرايط و  –ندددددارد 
-هايي که اختالفسياست

 ها زياد استنظر بر سر آن

پيمددايش، تحليددل   مطالعات موردي
محتدددوا، تحليدددل  
آمدداري و مشدداهده 

م شدددرايط مسدددتقي
-واقعددي و نتيجدده  

 گيري بر اساس آن

اي از برخورداري از طيف گسترده
هدداي داده مشددتمل بددر   ورودي

 مشاهده مستقيم 

-کمددددي  پرهزينه بودن و زمان
 کيفي

ارزياب بده  در شرايطي که 
تعامل اجتماعي مستقيم با 

 موضوع ارزيابي

مقايسه  زادگيري اي گزينيبهينه
يک واحدد   عملکرد
موفدق   هايبا نمونه
 و ناموفق

گيدري از تجدارب موفدق و    بهره
ناموفق ساير کشورها )يا واحدها( 

 هادر طراحي سياست

 هداي تمدام جنبده  گدرفتن   ناديده
خطددددر  – اثددددرات سياسددددت

ندداهمخواني مکدداني زمدداني از   
 مطالعات تطبيقي

هدداي حاصددله   يددادگيري کيفي
عندوان يدک    بايست بده  مي

ورودي در طراحدددي و يدددا 
ظر ارزيددابي سياسددت مدددن 

گدددذاران مدددورد سياسدددت
 استفاده قرار گيرد

هاي بيان شده براي هدر روش تطبيدق داده و   تواند نيازهاي مسئله خود را با ويژگيگذار ميبر مبناي اين جدول، سياست  

ق تدر و  ها دقي مکانيزم و يا روش مناسب ارزيابي را برگزيند. با توجه به اينکه روش ارزيابي توسط خبرگان نسبت به ساير روش

کم هزينه تر مي باشد، در اين سند از اين روش براي ارزيابي اهداف کالن و خرد با توجه به شاخص هاي تعيين شده اسدتفاده  

 مي شود.

 يروزرسانن ساختار نظارت و بهيتدو -4-4
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ين گدردد.  روزرسداني سدند تعيد    بايست ساختار نظارت و بههاي ارزيابي و تدوين مکانيزم ارزيابي، ميپس از تدوين شاخص

بايست هر چند سال يکبار، مورد بازنگري قرار گرفته و بررسي مجدد شود. اين موضدوع  عموماً هر سند ملي توسعه فناوري مي

به دليل اين است که هم خود فناوري در حال تغيير و تحول است، هم شرايط محيطي آن فنداوري اعدم از محديط اقتصدادي،     

هاي داخلي تغيير نموده و متناسب  ها و بنگاهدر حال تغيير است و هم توانمندي شرکت سياسي، اجتماعي و فرهنگي آن فناوري

بايسدت بدازنگري، اصدالح و تکميدل     ها و برنامه عملياتي ميساز، هم برنامه اقدامات و سياستبا اين تغييرات هم ارکان جهت

 گردد. 

، اعدم از  نرم افزارهاي شدبکه بدرق  در زمينه توسعه عان نفبايست ساختاري متشکل از تمامي ذيبا توجه به موارد فوق، مي

هداي خصوصدي   هاي دولتي، دانشگاهيان و پژوهشگران و متخصصين، و همچنين صاحبان صدنايع و بنگداه  ها و ارگانسازمان

و مقطعي بندا بده    تواند مورديروزرساني هم مي روزرساني را بر عهده داشته باشد. اين ارزيابي و بهتأثيرگذار وظيفه ارزيابي و به

سال يکبار  5يا  3تواند به طور منظم هر ضرورت بوده و اهداف تعيين شده براي هريک از فناوري ها را بازنگري کند و هم مي

به منظور بازنگري و اصالح اين اهداف رخ دهد. با توجه به اينکه اهداف تعيين شده در نقشه راه هر يک از فناوري ها از نظدر  

از اين فناوري ها انجام خواهد شدد  گر تفاوت دارند، در نتيجه در اين سند ارزيابي به صورت موردي براي هريک زماني با يکدي

]5[. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

فصل پنجم:                                            -5

 نقشه راه توسعه فرايند ارزيابي

افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري  نرم

 شبکه برق
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 مهمقد  -5-1

در نظر گرفتده شدده اسدت     هاي فني و اقدامات مديريتياهداف کالن، پروژهمکانيزمي که در اين سند براي ارزيابي تحقق 

 :باشدمي شامل مراحل اصدلي زيدر

 تدوين شاخصهاي عملکردي و اثربخشي 

 گيري شاخص شناسايي منابع اطالعاتي براي اندازهها 

 ي تعيين شدهمي کآوري اطالعات و مقايسه با معيارها جمع 

 دتفسير نتايج و ارائه پيشنها 

 باشدد قبددل از اجرايددي    هداي عملکدردي و اثربخشدي مدي     مرحله اول از مکانيزم ارزيابي سند که شامل تددوين شداخص  

تعددادي  ها هر يک از فناوري هاي فني و اقدامات مديريتياهداف کالن، پروژهشدن سند صورت ميپذيرد. در اين مرحله براي 

توان ميزان مي . پس از آغاز اجرايي شدن سند و تشکيل ستاد راهبدري سدند، مندابع اطالعداتي کدهشده استتعريف  شاخص

گيري  ها اندازهشاخص هداي زمداني مشدخص مقدادير ها تعيدين کدرد، شناسدايي شدده و طدي دورهها را با کمک آن شاخص

هاي پذيرد. در ادامه شاخصمي هاي الزم صورتته و در صورت لزوم بازنگريشده و نتايج حاصل از آن مورد ارزيابي قرار گرف

 .بررسي قرار گرفته است مدورد هداو نحدوه دسدتيابي بده آن افزارهاي شبکه برق نرممورد نياز جهت به کارگيري 

 هاي عملکردي و اثربخشيتدوين شاخص -5-2

 کننددده  هدا تعيددين  باشدد. جزئيدات شداخص   بده مقصدد مدي   شاخص، استانداردي است که دستيابي به آن نشاندهنده نيل 

 توانندد کمدي، کيفددي و   هدا مدي  گيدري باشدد. انددازه  هاي مختلف مدي گيري دامنه دستيابي به اهداف عيني در زمانطرز اندازه

آن سطح  قها ميزان تحقها همان ابزار نظارت بر پيشرفت سطوح راهبردي هستند که ناظر بر طبق آنيا رفتاري باشند. شاخص

بده شدکلي کده     بايد ابعاد مختلف سطوح راهبردي را مورد توجده قدرار دهندد   ها ميرو شاخصنمايد. از همين گيري ميرا اندازه

 کننده تحقق کامل اقدامات گردد.  ها تضمينپيشرفت امور بر اساس شاخص
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طراحدي  هاي فني و اقدامات مديريتيسطوح اهداف کالن، پروژهها در با توجه به موارد مطرح شده، در اين بخش شاخص

براي  هاي فني و اقدامات مديريتياهداف کالن، پروژه هداي تعيدين شدده بدراي بررسدي تحقدق. در ادامده شداخصانددشدده

 .اندآورده شدهزير در جداول هر يک از فناوري ها 

 شبکه برق ينرم افزارها توسعه اهداف کالن يابيارز يها (: شاخص1-5 )جدول 

 شاخص حوزه اهداف

برداري از  توليد نرم افزارهاي بومي و بهره
 هاي راهبردي در حوزه ها آن

 ي برق راهبري شبکهتوليد نرم افزار 

 برداري شبکه افزار مطالعات بهره نرمتوليد 

 ي برق افزار مطالعات حفاظت شبکه نرمتوليد 

 ي برق شبکه ريزي توسعه برنامهافزار مطالعات  نرمتوليد 

 هاي توزيع افزار مطالعات شبکه د نرميتول

دستيابي به جايگاه نخست در بين کشورهاي 
افزار به بازارهاي منطقه در زمينه صادرات نرم

 المللي اي و بين منطقه
 زارجايگاه نخست در بين کشورهاي منطقه در زمينه صادرات نرم اف

 



افزارهاي تحليل، مطالعه و  سازي و توسعه نرم طراحي، پياده"آوري راهبردي و نقشه راه توسعه فنسند 

 اهبري شبكه برق ايرانر
43 

 

 

 1394ويرايش اول،مرداد  تدوين برنامه ارزيابي و بروز رساني: 6فاز 

 

 شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل ينرم افزارها توسعه يها پروژه يابيارز ي(: شاخص ها2-5 )جدول 

 نام طرح
افق اجراي 

 طرح
 شاخص

پروژه طراحي و پياده سازي مدل داده واحدهاي محاسباتي 
 که برقمطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شب

 يک سال و نيم
ملي براي هر  (Open Source)نرم افزارکد منبع باز توليد

 گونه توسعه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق توسط ذي نفعان

طراحي و پياده سازي رابط کاربري واحدهاي پروژه 
 محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

 
( ملي براي هر Open Sourceتوليد نرم افزارکد منبع باز)

 گونه توسعه نرم افزارهاي مهندسي صنعت برق توسط ذي نفعان

ايجاد واحد تست و سنجش کيفيت نرم افزارهاي  پروژه
واحدهاي محاسباتي مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو 

 شبکه برق

يک سال و سه 
 ماه

مکانيزم صحت سنجي عملکرد واحدهاي محاسباتي نرم تدوين 
 افزارها

 ي برق افزار راهبري شبکه طراحي و پياده سازي نرمژه پرو

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   تست نرم افزار بومي توليد

 1هاي نرم افزاري بسته  راهبري با رويهدر حوزه  محاسباتي

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست

 2م افزاري بسته هاي نر در حوزه راهبري با رويه محاسباتي

 يک سال و نيم
از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست

 3هاي نرم افزاري بسته  در حوزه راهبري با رويه محاسباتي

برداري  افزار مطالعات بهره پروژه طراحي و پياده سازي نرم
 شبکه

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست

 1هاي نرم افزاري بسته  در حوزه بهره برداري با رويه اتيمحاسب

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست

 2هاي نرم افزاري بسته  در حوزه بهره برداري با رويه محاسباتي
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 نام طرح
افق اجراي 

 طرح
 شاخص

ريزي  افزار مطالعات برنامه پروژه طراحي و پياده سازي نرم
 شبکه ي توسعه

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   افزار بومي تست توليد نرم
هاي نرم افزاري  ريزي توسعه با رويهدر حوزه برنامه محاسباتي

 1بسته 

يک سال و نه 
 ماه

از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست
هاي نرم افزاري  ريزي توسعه با رويهدر حوزه برنامه محاسباتي

 2بسته 

افزار مطالعات حفاظت  ه سازي نرمپروژه طراحي و پياد
 ي برق شبکه

دو سال و شش 
 ماه

از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست
هاي نرم افزاري  ريزي توسعه با رويهدر حوزه برنامه محاسباتي

 1بسته 

هاي  افزار مطالعات شبکه پروژه طراحي و پياده سازي نرم
 توزيع

 دو سال
از لحاظ صحت عملکرد شده   مي تستتوليد نرم افزار بو

 1هاي نرم افزاري بسته  در حوزه توزيع با رويه محاسباتي

يک سال و سه 
 ماه

از لحاظ صحت عملکرد شده   توليد نرم افزار بومي تست
 2هاي نرم افزاري بسته  در حوزه توزيع با رويه محاسباتي
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 شبکه برق يل، مطالعه و راهبريتحل ينرم افزارها اقدامات توسعه يابيارز ي(: شاخص ها3-5 )جدول 

 اقدامات 
مدت اجرا 

 )ماه(
 شاخص

هاي  هاي ملي به عنوان عامل تحريک شبکه تعريف خوشه پروژه
هاي کشور )اشخاص  نوآوري و با هدف استفاده حداکًري از ظرفيت

 ...(هاي دانش بنيان و  حقيقي، شرکت

 ( بيان شده است2-5به تفصيل در جدول )

 تشکيل مرکز توسعه
 نرم افزارهاي شبکه برق 

 8 تدوين برنامه راهبردي مرکز 
گزارش با توجه به متدولوژي تدوين  6تدوين 

 برنامه راهبردي بنگاه 

اخذ موافقت تأسيس مرکز از مراجع 
 ذيربط

6 

توسعه اندازي يک مرکز متولي  تاسيس و راه 
 م افزارهاي شبکه برقنر

 

انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص 
 شروع به کار دبيرخانه مرکز

3 

تامين محل استقرار دبيرخانه مرکز و 
 تجهيز آن )سخت افزاري و نرم افزاري(

3 

تشکيل مرکز و تامين کادر اداري مورد 
 نياز 

 

ايجاد فضا براي توسعه 
هاي بازيگران در  توانايي
توسعه دانش حوزه 

هاي  براساس نيازمندي
 موجود

هاي کارشناسي حمايت مالي از پايان نامه
 ارشد مطالعاتي

  

پايان نامه با در نظر گرفتن  20حمايت مالي از 
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه 

 افزارهاي شبکه برقنرم

حمايت مالي از پايان نامه هاي کارشناسي 
 ارشد کاربردي

  

پايان نامه با در نظر گرفتن  20از  حمايت مالي
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه 

 افزارهاي شبکه برقنرم

   حمايت مالي از پايان نامه هاي دکتري

پايان نامه با در نظر گرفتن  20حمايت مالي از 
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه 

 افزارهاي شبکه برقنرم

نتايج  حمايت تشويقي از صنعتي شدن
 سال اول 3پايان نامه ها در 

  

پايان نامه با در نظر گرفتن  2حمايت مالي از 
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه 

 افزارهاي شبکه برقنرم

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج 
 سال دوم 3پايان نامه ها در 

  

پايان نامه با در نظر گرفتن  4حمايت مالي از 
رد قبول مرکز توسعه استانداردهاي مو

 افزارهاي شبکه برقنرم

حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج 
 سال اول 3پايان نامه ها در 

  

پايان نامه با در نظر گرفتن  8حمايت مالي از 
استانداردهاي مورد قبول مرکز توسعه 

 افزارهاي شبکه برقنرم
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 اقدامات 
مدت اجرا 

 )ماه(
 شاخص

کمک به ايجاد و تقويت 
هاي علمي،  جايگاه تشکل
ردولتي حامي صنفي و غي

توسعه نرم افزارهاي 
شبکه برق )تحريک 

هاي دانشي  ايجاد انجمن
در ارتباط با نرم افزارهاي 

 شبکه برق(

هاي علمي،  تأسيس دفتر ارتباط با تشکل
صنفي و غيردولتي حامي توسعه فناوري 

 حفاظت در شبکه برق

12 
د ينه توليدر زم يک انجمن صنفي يانداز راه

 شبکه برق يکنندگان نرم افزارها

هاي توسعه  مطالعه و شناسايي زمينه
هاي علمي، صنفي و غيردولتي  تشکل

حامي فناوري حفاظت در شبکه برق و 
 راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها

 مطالعه 2 6

رساني به  ايجاد و توسعه شبکه اطالع
هاي فعال به منظور ارائه آخرين  تشکل

ه در اخبار و تحوالت و تصميمات اخذ شد
 حوزه فناوري حفاظت در شبکه برق

12 
مناسب با مشخصات  ياطالعات بانک کي جاديا

 مرکز   يذکر شده با توجه به استانداردها

هاي فعال و  ارائه خدمات علمي به تشکل
سازي براي برقراري تبادل علمي و  زمينه

هاي داخل و  فني بين آنها و ساير تشکل
 خارج کشور

12 -  

طالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به ايجاد بانک ا
  اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي

12 
تاسيس يک بانک اطالعاتي با مشخصات ذکر 

 شده

تدوين قوانين و 
هاي الزام آور  دستورالعمل

جهت استفاده از نرم 
افزارهاي بومي در حوزه 

 دار هاي اولويت

لعه و بررسي سطح فني توليد کشور و مطا
 پتانسيل موجود

 گزارش با مشخصات ذکر شده 1 3

مطالعه تطبيقي در زمينه مکانيزم حمايت 
 ساير کشورها 

 گزارش با مشخصات ذکر شده  1 3

تدوين قوانين و مقررات حمايت از توليد 
 داخل با زمان بندي مشخص

 گزارش با مشخصات ذکر شده 1 3

و ابالغ به تمامي نهادهاي هماهنگي 
 مرتبط

2 - 
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 اقدامات 
مدت اجرا 

 )ماه(
 شاخص

ايجاد سازوکارهاي 
حمايت از مالکيت معنوي 

افزارهاي  در زمينه نرم
 شبکه برق

ريزي و حمايت از  اندازي دفتر برنامه راه
ها و اختراعات نرم  مالکيت معنوي نوآوري

 افزارهاي شبکه برق

6 
تشکيل دفتر برنامه ريزي و حمايت از مالکيت 

 صات ذکر شدهمعنوي با مشخ

هاي مختلف حمايت از  ايجاد زيرساخت
هاي مرتبط با نرم  مالکيت معنوي در حوزه

 افزارهاي شبکه برق
 - 

بررسي و ايجاد زير ساختهاي قانوني و 
 حقوقي مورد نياز

 گزارش 2 

انتشار کتب و مقاالت در ارتباط با نقش 
مالکيت فکري در توسعه فناوريهاي 

 هاي شبکه برقمرتبط با نرم افزار
 مقاله 5سال يک کتاب و  2هر  

 ها يريگ ميدر تصم يبه جز مالحظات اقتصاد يدر نظر گرفتن مالحظات
 ها يگذار استيو س

 شاخصي براي اين اقدام قابل احصا نيست

ايجاد واحد تست و سنجش کيفيت نرم افزارهاي واحدهاي محاسباتي 
  مطالعات سيستم قدرت انتقال نيرو شبکه برق

 ( بيان شده است2-5به تفصيل در جدول )

و در صورت عدم  CIMاستفاده از استانداردهاي مدل داده مانند  
امکان استفاده از مدل داده استاندارد،تدوين مدل داده اي با استفاده از 

 نقطه نظر متخصصان

 ( بيان شده است2-5به تفصيل در جدول )

 گزارش 6سال يک مطالعه به همراه  هر دو استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز
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 اقدامات 
مدت اجرا 

 )ماه(
 شاخص

ايجاد سازوکار مناسب به 
منظور تامين منابع مالي 

 پايدار

هاي تامين  مطالعه و بررسي انواع روش
 مالي 

 گزارش 1 3

مطالعات تطبيقي در زمينه مکانيزم تامين 
مالي ساير کشورها در زمينه توسعه نرم 

 افزارهاي شبکه برق

 گزارش 2 4

تامين منابع مالي پايدار  تدوين مکانيزم
 براي توسعه نرم افزارهاي شبکه برق

 گزارش 1 4

 - 3 هماهنگي و رايزني با مراجع ذيربط

افزارهاي توليد شده همانند  ايجاد سازوکارهاي مناسب جهت تبليغ نرم
 افزار ي آزمايشي)دمو( به جهت معرفي نرم تهيه نسخه

 
ني ايجاد سايت اختصاصي پويا جهت اطالع رسا

در توسعه روابط با و تبادل نظر با کاربران 
 مشتريان

 تدوين مکانيزم تاييد نمونه   هاي بومي از لحاظ صحت عملکرد محاسباتي تست نرم افزار 

 

 تدوين ساختار نظارت، به روزرساني و مکانيزم ارزيابي -5-3

بدراي آن   ديده شدده و سداختار نظدارتيشد، به منظور تحقق اهداف سند الزم است ساز و کداري انديش همانطور که اشاره

مرکز ملي وظيفه سياستگذاري کالن، هماهنگي و نظارت کالن بر اجدراي ايدن سدند را بدرعهده دارد. وزارت نيرو  تعيين گردد.

ن هاي الزم در سدند و گدزارش کدال    بازنگري کندد و بر نحدوه اجدراي ايدن سدند نظدارت مدي افزارهاي شبکه برق نرمتوسعه 

با ايجاد ساز و کارهاي الزم و استفاده از نهادهداي مختلدف،    مرکز مربوطه را در فواصل زماني مشخص ارائه خواهد نمود. اين

بر تحقق اهداف سند و ارزيابي پيشرفت کدار را بدر عهدده دارد. از جملده      هاي الزم، وظيفده نظدارت گيريضمن انجام تصميم

 :اشاره کرد دوارد زيدرتوان بده م مي مرکزوظايف اصلي اين 
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 نرم افزارهداي شدبکه   توسعه  گذاري اجرايي، راهبري، هماهنگي و ايجاد ارتباطات بين دستگاهي الزم براي سياست

 در کشور برق

 دنظارت و پيگيري اجراي دقيق و کامل مفاد سن 

 پايش شاخصهاي عملکردي و اثربخشي 

 مکانيزم عملکرد -5-4

انجدام   بايست مکانيزمي انديشيده شود کده بده عندوان چدارچوبي بدراي      ، ميمرکز با توجه به وظايف مطرح شده براي اين

افزارهداي   ندرم مرکز ملي توسعه  هاي ارزيابي در نظر گرفته شود. همدانطدور کده اشداره شدد، از جملده وظدايف اصدلي فعاليت

باشد. لدذا  عملکردي و اثربخشي مي هداي نظارت و پيگيري اجدراي دقيدق و کامدل مفداد سدند و پدايش شداخص شبکه برق

برگدزار کدرده و در فاصدله بدين     انده را  ماه بايسدت جلسدات مددنظم  نظر گرفته شده مدي اعضاي مرکز جهت انجام وظايف در

هاي تعيين شده را ارزيابي  شاخص ،هاي مرتبط حوزه هداي متدولي ها از دسدتگاه جلسات از طريق همکاري و اخذ آمار و گزارش

 .ماهه به وزارت نيرو اعالم نمايد 6هاي زماني  دوره سدازي و تلفيدق آنهدا گدزارش آن را درپدس از نهداييکرده و 

 10ها، اقدامات الزم را جهت اطميندان از تحقدق سددند درافدق    اعضاي مرکز موظفند طبق نتايج حاصل از ارزيابي شاخص

طريدق مراجدع    صالح ساختارها و سداز و کارهداي نهدادي ذيددربط، از ساله، اتخاذ کنند. ستاد راهبري سند در صورت نياز به ا

 .ذيصالح گردش کار را انجام خواهد داد

هاي  حوزه بپردازد و گزارش آن را طي دورهاين هاي مرتبط و در حال توسعه در  همچنين مرکز موظف است به رصد فناوري

مدورد  سداله   2هداي   طي دوره وضعيت پيشرفت سند، الزم است سند  با توجه به روند تحوالت و نيز .ساله ارائه نمايد 2زماني 

  .بازبيني و تجديدنظر قرار گيرد

شود. در صورتي که  مشخص ميهاي فني و اقدامات مديريتي  اهداف کالن، پروژه هاي وضعيت پيشرفت بر اساس شاخص

ر گرفته شده تا آن مقطع زمداني بده طدور    هاي درنظ سال از آغاز اجراي سند، ميزان تحقق هر يک از شاخص 3پس از گذشت 
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اجرا اقدام نمايدد و تصدميمات الزم را اتخداذ کندد. در      ستاد راهبري سند بايد نسبت به توقف ،درصد باشد 30ميانگين کمتر از 

بايستي سند از سوي ستاد راهبري مورد بدازنگري و اصدالح قدرار     درصد باشد 70ها کمتر از  صورتي که ميزان تحقق شاخص

هدا و مواندع    تواند بدا بررسدي گلوگداه    هاي مذکور، ستاد راهبري مي شاخص درصد 70رد. همچنين در صورت تحقق بيش از گي

 .ها نسبت به رفع آنها و ادامه اجراي سند اقدام نمايدموجود بر سر راه تحقق کامل هر يک ازاقدامات و برنامه
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 گيري نتيجه

طراحدي،   يتدوين سدند راهبدردي و نقشده راه توسدعه فنداور      "حلده از طدرح مرحله ششم اين سند به عندوان آخدرين مر

روزرساني اين سدند   به تدوين برنامه ارزيابي و به "افزارهاي تحليل، مطالعه و راهبري شبکه برق ايران سازي و توسعه نرم پياده

ها و معيارهايي بايد به ارزيابي  اخصمشخص شد که چه افرادي در چه ساختاري و بر اساس چه ش . در اين مرحلهپرداخته است

اهدداف کدالن،    در سدطح  هدايي  سند در طول بازه زماني تعريف شده بپردازند. براي ايدن کدار ابتددا شداخص     پيشرفت اجدراي

 .شدد روزرساني و ارزيابي سدند مشدخص تعريف شد. سپس ساختار نظارت، بههاي فني و اقدامات مديريتي  پروژه

پيگيدري و ارزيدابي    ماهده بدده   6هاي زمداني   در بازه افزارهاي شبکه برق نرممرکز ملي توسعه که  دگردي در نهايت تعيين

همچنين مقرر شد اين مرکز  .ارائده کنددوزارت نيرو شده بپردازد و گدزارش آن را بده  هاي تعريفاجراي سند بر اساس شاخص

 .يدبا توجه به وضعيت پيشرفت سند نسبت به بازنگري آن اقدام نما
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