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اولین قدم در هر نوع برنامهريزي ،شناخت وضع موجود سازمان و اطالع از شرايط موجود است .بهه ويهژه در تهدوين برنامهه
استراتژيك سازمان ،اين مرحله از جايگاه خاص و ويژهاي برخوردار اسهت .ايهن مرحلهه در پهروهه تهدوين برنامهه راهرهردي
پژوهشگاه نیرو ،شامل دو بخش تریین مأموريت موجود و تحلیل و بررسی مستندات قانونی (مأموريت مصوب) میباشهد .بهر
پايه اطالعات به دست آمده و بر اساس ديدگاه هاي ذينفعان داخلی و خارجی ،نظرات خررگان و تجربیات سازمان هاي مشابه
در ساير كشورها ،مأموريت مطلوب پژوهشگاه ،تدوين شده است و اكنون برنامه راهرردي و نقشه راه پنج ساله پژوهشگاه نیهرو
مدون و به مرحله اجرا رسیده است.
در همین راستا يكی از اهداف مصوب پژوهشگاه نیرو راهاندازي و يا تكميل نظام مند آزمايشگاههاي تحقيقااتي و
مرجع از طريق بهره برداري از منابع مالي دولتي و خصوصي در سرمايهگذاريهاي مستقل و مشترك است
كه الزمه آن تریین فعالیتهايی براي رسیدن به اين هدف است .بررسی آزمايشگاههاي تحقیقاتی و مرجع موجود با هدف تكمیل
و توسعه آنها و بررسی تجهیز و راهاندازي آزمايشگاههاي تحقیقاتی و مرجع جديد بر اساس نیازمنديهاي صهنعت بهرا از اهه
مواردي است كه در اين گزارش به آن می پردازي .
براي بررسی اين موضوع و در قدم اول الزم است تا ظرفیتها و امكانات آزمايشهگاهههاي تحقیقهاتی و مرجهع موجهود در كنهار
الويتهاي صنعت برا شرح داده شده و مورد تحقیق واقع شوند.
از داليل مه اين تحقیق اين است كه نداشتن آزمايشگاههاي تحقیقاتی و مرجع مناسه در صهنعت بهرا ،عمهال فعالیتههاي
مرترط با آن را كه در دو حوزه مه و اساسی انجام پروهه ههاي تحقیقهاتی و كهاربردي و همننهین موضهوع كنتهرل كیفیهت
تجهیزات مورد استفاده در اين صنعت است با مشكالت پايه اي مواجه خواهد نمود و از اين حیث خسارتهاي زيهادي را بهه آن
وارد خواهد نمود.
در اين زمینه پژوهشگاه نیرو نیز در بازار رقابت ارائه خدمات پژوهشی و تحقیقاتی و ارائه خدمات آزمايشگاهی ناكام خواهد ماند.
فلذا بايستی براي افزايش قابلیتها و امكانات و همننین افزايش دانش در حوزههاي مختلف در صنعت برا از طريق بكارگیري
آزمايشگاههاي تحقیقاتی و مرجع مجهز و با كیفیت و مطابق با استانداردهاي معترر اقدام نمود .اين مه میسر نخواهد شد مگر
با برنامه ريزي مناس و اقدام شايسته براي مطالعه آننه در آينده صنعت برا كشور اتفاا خواهد افتاد .اين اتفاقهات بهه يقهین
متاثر از تغییرات خارج از كشور و ايجاد تكنولوزي هاي جديد در حوزه صنعت برا نیز خواهد بود.
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تجارب حاصل از مطالعات و مشاهدات مدلهاي مختلف نیز نشان از آن دارد كه داشتن آزمايشگاههايی در سطح بین المللهی از
اصول اساسی ورود به بازار رقابت براي انجام پروهههاي تحقیقاتی و پژوهشی و ارائه خدمات آزمايشگاهی است.
اين تحقیق توسط آقاي مهندس مسعود رضائی سامان كندي انجام شده و داوري آن را آقاي مهندس امیر فرشاد فتحی انجام
دادهاست.

برنامه استراتژيك مركز آزمايشگاههاي مرجع
أ
ويرايش اول،اسفند1393

فهرست

مقدمه 1................................ ................................ ................................ ................................ ................................
1

بررسي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مرجع موجود و تصميم گيري در مورد راه اندازي و يا تكميل آزمايشگاهها
3................................ ................................ ................................ ................................ ................................

 1-1آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و مرجع موجود 3................................. ................................ ................................
 2-1بررسي اهداف و شرايط محيطي 8.............................................. ................................ ................................
 1-2-1اهداف (8......................................................... ................................ ................................ )Target
 2-2-1بررسي محيط كالن نزديك 8............................................ ................................ ................................
 1-2-2-1چشم انداز جمهوري اسالمي ايران در افق  1404هجري شمسي (در چشم انداز بيست ساله) ][1
8................................ ................................ ................................ ................................ ................................
 2-2-2-1سياستهاى كﻠﻰ برنامه چهارم توسﻌه جمهورى اسالمﻰ ايران ]9..................................... [2
 3-2-2-1سياستهاي كﻠي اصل  44قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ]9................................... [3
 4-2-2-1سياستهاي كﻠي برنامه پنجم توسﻌه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران در
امور عﻠمي و فناوري ]10 .................................................... ................................ ................................ [4
 5-2-2-1برنامه هاي وزارت نيرو در برنامه پنجم توسﻌه 10 ................................... ................................
 6-2-2-1بيانيه مأموريت بخش برق و انرژي وزارت نيرو]11 ............................ ................................ [6
 3-2-1بررسي محيط كالن دور 12 ............................................. ................................ ................................
 1-3-2-1سياسي 12 ................................ ................................ ................................ ................................
 2-3-2-1اقتصادي 12 ............................ ................................ ................................ ................................
 3-3-2-1فرهنگي 13 ............................. ................................ ................................ ................................

برنامه استراتژيك مركز آزمايشگاههاي مرجع
ب
ويرايش اول،اسفند1393

 4-3-2-1تكنولوژي 13 ............................ ................................ ................................ ................................
 5-3-2-1محيطي 13 ............................... ................................ ................................ ................................
 6-3-2-1قانوني 14 ................................ ................................ ................................ ................................
 3-1مطالﻌه تطبيقي 14 ....................................... ................................ ................................ ................................
 1-3-1بررسي آزمايشگاه  KERIدر كره جنوبي ]14 ............................................ ................................ [7
 2-3-1بررسي آزمايشگاههاي تحقيقاتي در امريكا 17 ................................................... ................................
 3-3-1بررسي اهم موارد مطرح شده در كنفرانس سيرد ،كنفرانس شبكه هاي هوشمند  2012و IERE 2013
18 .................................. ................................ ................................ ................................ ................................
 4-1تهيه و ارائه فهرست نهايي آزمايشگاههاي مورد نياز در حوزههاي مختﻠف در صنﻌت برق با تﻌيين الويت ][10
19 ....................................... ................................ ................................ ................................ ................................
 1-4-1حوزه برق و قدرت 21 ........................................................ ................................ ................................
 2-4-1حوزه كنترل و مديريت شبكه و مخابرات 21 ..................................................... ................................
 3-4-1حوزه انتقال و توزيع نيرو 22 .............................................. ................................ ................................
 4-4-1حوزه توليد نيرو 24 ............................. ................................ ................................ ................................
 5-4-1حوزه انرژي و محيط زيست 24 ......................................... ................................ ................................
 6-4-1حوزه شيمي و مواد 25 ....................................................... ................................ ................................
2

طراحي و مطالﻌات فاز صفر راه اندازي و يا تكميل آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي 26 .....................

 3تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي 33 ................................................. ................................
 1-3منظر مشتري 33 ......................................... ................................ ................................ ................................

برنامه استراتژيك مركز آزمايشگاههاي مرجع
ج
ويرايش اول،اسفند1393

 2-3منظر مالي 33 .............................................. ................................ ................................ ................................
 3-3منظر فرآيندهاي داخﻠي 34 .......................................................... ................................ ................................
 4-3منظر رشد و يادگيري 34 ............................. ................................ ................................ ................................
 5-3طراحي برنامه عمﻠياتي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي 34 .......................................
 1-5-3گام هاي طراحي برنامه عمﻠياتي 35 .................................. ................................ ................................
 1-5-3برنامه عمﻠياتي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي 37 ..........................................
مراجع44 ............................ ................................ ................................ ................................ ................................ :

برنامه استراتژيك مركز آزمايشگاههاي مرجع
1
ويرايش اول،اسفند1393

مقدمه
يكي از راههاي اساسي حمايت از تحقيقات كاربردي و تجاري سازي نتايج آن ،وجود آزمايشگاههايي است كه نسبت به انجام
آزمونهاي مختﻠف بر طبق استانداردهاي مﻠي و بين المﻠﻠي در هر كشور فﻌاليت مينمايند.
وجود اين آزمايشگاهها با دارا بودن امكانات مناسب براي انجام آزمونهاي مختﻠف و ارائه نتايج آزمايشگاهي مورد تائيد،
محققين و توليدكنندگان تجهيزات صنايع مختﻠف را براي قرار داشتن در مسير درست توليد و تجاريسازي نتايج آن راهنمايي
مينمايد و اين موضوع سبب انﻌكاس نقاط قوت و ضﻌف محصوالت به محققين و سازندگان جهت بهبود كيفيت اين
محصوالت ميگردد.
استفاده از آزمايشگاهها در انجام پروژههاي تحقيقاتي ،مطالﻌاتي و توليدي سبب افزايش اعتماد در اطالعات ارائه شده براي
تحﻠيل و تصميم گيري محققين ميباشد.
محققين پس از انجام آزمونهاي مختﻠف بر روي تجهيزات منتج از پروژههاي تحقيقاتي و كسب اعتماد از عمﻠكرد مناسب آنهاا
با اطمينان نسبت به واگذاري اين تجهيزات به شركتهاي توليدي اقدام مينمايند .شركتهاي توليدي نيز در اين ميان باا اعتمااد
بيشتري جهت خريد دانش فني اين محصوالت گام بر ميدارند.
همچنين براي اطمينان از كيفيت تجهيزات بكار گرفته شده در صنﻌت برق الزم است كه اين تجهيزات قبل از نصب در شبكه،
تحت فرآيند كنترل كيفيت و به ويژه انجام آزمونهاي الزم قرار گرفته و در صورت موفقيت در اين مورد ،مجوز خريد و بهره
برداري از آنها صادر گردد .عدم وجود آزمايشگاههاي مرجع مﻌتبر تا چند سال قبل در كشور سبب گرديده بود كه اين آزمونها در
آزمايشگاههاي ساير كشورها صورت پذيرفته و يا متاسفانه به طور كﻠي صورت نگرفته كه اين مساله مشكالت متﻌددي را براي
صنﻌت برق ايجاد نموده بود.
باتوجه به اهميت اين موضوع ضروري است تا صنﻌت برق كشور مقوله توسﻌه آزمايشگاههاي مرجع را در دستوركار قرار داده و
در جهت تكميل ،تجهيز و راه اندازي آن اقدام نمايد.
افزايش مصرف انرژي برق و نياز به توليد بيشتر اين انرژي كه الزمه آن احداث نيروگاههاي جديد و توسﻌه شبكه انتقال و
توزيع نيرو مي باشد نياز اين صنﻌت را به ساخت و تهيه تجهيزات به وضوح نشان مي دهد .لهذا براي توليد و انتقال و توزيع
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مناسب انرژي برق نيازمند به استفاده از تجهيزات مرغوب و با كيفيت مي باشيم كه اين مهم نقش آزمايشگاههاي مرجع منطبق
با استانداردهاي مﻌتبر را براي كنترل كيفيت تجهيزات مذكور نمايان مي سازد.
در حال حاضر پژوهشگاه نيرو با در اختيار داشتن 27آزمايشگاه نسبت به تحقق اهداف عالي تﻌريف شده در برناماه اساتراتژيك
پژوهشگاه فﻌاليت مينمايند.
مركز آزمايشگاههاي مرجع پژوهشگاه نيرو كه در برنامه استراتژيك پژوهشگاه با عنوان مركز خدمات آزمايشگاهي نام برده شده
است ،مسئول تبيين و تحقق برنامههاي استراتژي آزمايشگاهها مي باشد .اين مركز تمامي اقدامات الزم براي رسيدن به اهداف
و مقاصد مورد نظر را بر اساس استانداردهاي مﻠي و بينالمﻠﻠي برنامهريزي و براي اجراي آن اقدام مينمايد و سﻌي بر آن دارد تا
منابع الزم را در اين خصوص فراهم نمايد.
آزمايشگاههاي پژوهشگاه نيرو به دو دسته مرجع و تحقيقاتي تقسيم مي شوند .كﻠيه آزمايشگاههاي پژوهشگاه نيرو از پروژههاي
تحقيقاتي پشتيباني مينمايند ولي  8آزمايشگاه صرفا تحقيقاتي ميباشند.
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 1بررسي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مرجع موجود و تصميي ييمري در ممورد راه ازمدازي و يما ت ييم
آزمايشگاهها
بررسي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مرجع موجود و تصميم گيري در مورد راه اندازي و يا تكميل آزمايشگاهها ،نياز به مطالﻌاه و
تحقيق در ابﻌاد گوناگون دارد .اين ابﻌاد در دو قسمت بﻌد كالن و بﻌد خرد و از منظرهاي زير قابل بررسي هستند:
 منظر مشتري :بررسي تﻌداد آزمايشگاههاي پژوهشگاه نيرو به تﻌداد آزمايشگاههاي مورد نياز صنﻌت برق منظر مالي :افزايش كوتاه مدت منابع مالي -افزايش بﻠند مدت منابع مالي منظر فرآيندهاي داخﻠي :بحث توسﻌه آزمايشگاهها ،افزايش تﻌداد تجهيزات با هدف افزايش قابﻠيتهاي انجام آزمونهايجديد در آزمايشگاههاي موجود و بحث راهاندازي آزمايشگاههاي جديد
 منظر رشد و يادگيري :بررسي رقبا  -توسﻌه مهارت كاركنان آزمايشگاهها -استفاده از نيروهاي متخصصبطور كﻠي مطالﻌه فناوريهاي نوين در بخشهاي مختﻠف صنﻌت برق نظير قدرت ،الكترونيك  ،اپتيك ،مخابرات و  .....بر اساس
مستندات و مراجع مﻠي و بين المﻠﻠي مﻌتبر و توجه به برنامه هاي رشد و توسﻌه اقتصادي در كشور از اهميت بسيار زياد در اين
تحقيق مي باشد.
 1-1آزمايشگاه هاي تحقيقاتي و مرجع موجود
بر اساس بررسي انجام شده ،در سالهاي اخير آزمايشگاه هاي تحقيقاتي موجود در پژوهشگاه نيرو بيشتر بر اسااس پاروژههااي
تحقيقاتي تجهيز و راهاندازي شدهاند .در پروژههاي تحقيقاتي و پژوهشي كه محل تامين اعتبار آنها امااني و ياا پيمااني اسات
تجهيزاتي جهت پيشبرد پروژه خريداري شده كه در نهايت آزمايشگاه مورد نظر تجهيز و راه اندازي ميگردد.
جدول زير آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود در پژوهشگاه را نشان مي دهد .اين آزمايشگاههاا عمادتا از پاروژههااي تحقيقااتي
پشتيباني مينمايند و كمتر در بحث ارائه خدمات آزمايشگاهي به بيرون از پژوهشگاه قرار دارند:
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ستون

زام
آزمايشگاه

زمينه فعاليت

سال
راه ازدازي

رديف
.1

انجام پژوهش در پديده هاي ديناميك سياالت و انتقال حرارت
ترموهيدروليك
با تكيه بر كاربردهاي نيروگاهي و صنﻌتي
انجام اندازه گيري ارتﻌاشي و صوتي در محيطهاي مختﻠاف در
ارتﻌاشات
پروژه هاي پژوهشي و طرح هاي تحقيقاتي

.3

انجام فرآيندهاي سااخت ساراميك هاا و لﻌااب هاا و برخاي از
آزمايشهاي مربوط به خواص فيزيكي و شيميايي ،آميزهكااري،
فرآيند كردن مواد پﻠيمري و آزمونهاي مرتبط با خواص آنهاا در
پروژه هاي تحقيقاتي و همچنين آزمونهاي غيرالكتريكي مربوط
به مقرههاي كامپوزيتي
پشتيباني از فﻌاليتهاي پژوهشي و مهندساي مارتبط باا حاوزه
ماشينهاي الكتريكي
طراحااي و توسااﻌه ماادارات و سيسااتمهاي الكترونيااك قاادرت،
ساخت نمونههاي آزمايشگاهي و نيمه صنﻌتي و انجام آزمونهاي
عمﻠكاردي سيسااتمهاي سااخته شااده ماننااد جبارانسااازهاااي
استاتيك توان راكتيو در ردههاي توزياع و انتقاال ،سيساتمهاي
تحريااك اسااتاتيك ژنراتااور ساانكرون ،سيسااتمهاي درايااو دور
موتورهاي القايي و درايو موتور سوئيچ رلوكتاانس ،سيساتمهاي
گاااورنر ديجيتااال ،مباادلهاي الكترونيااك قاادرت سيسااتم
ميكروتوربين ژنراتور و ...
ارزيابي كيفيت و قابﻠيت اطمينان تجهيزات مورد استفاده ،انجام
آزماونهااي ناوعي ( )Type Testو آزماونهااي نموناهاي
( )Sample Testباار روي تجهياازات مخااابراتي مطااابق
استانداردهاي مربوطه و پشاتيباني از پاروژه هااي پژوهشاي و
فﻌاليتهاي تحقيقاتي در حوزه مخابرات
انجام امور تحقيقاتي در زمينه سيستمهاي اندازهگيري ،كنترل و
الكترونيك نيروگاه هاي مختﻠف و پوشش تمامي مراحال ماورد
نياز براي طراحي و ساخت و آزمايش سيساتمهااي ماورد نيااز
نيروگاههاي برق
تحقيق و توسﻌه در زميناه پيالهااي ساوختي مشاتمل بار دو
آْزمايشگاه ساخت و تست نمونه كاه باا دارا باودن تجهيازات و
پرسنل متخصص در زمينه پيل سوختي تواناايي ارائاه خادمات
مختﻠفي در زمينه ساخت و تست پيل سوختي را دارا است.

.2

سراميك و
پﻠيمر

آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود

.4

ماشين هاي
الكتريكي

.5

الكترونيك
صنﻌتي

.6
مخابرات

.7
اتوماسيون
صنﻌتي
.8
پيل سوختي
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آزمايشگاه هاي مرجع در پژوهشگاه نيرو با امكانات موجود و با در اختيار داشتن پرسنل مجرب و آموزش ديده در كنترل كيفيت
تجهيزات ساخت داخل و كاال و تجهيزات وارداتي و در ارائه خدمات آزمايشگاهي به محققين نقش فﻌالي دارد .لهذا عدم تجهيز
و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع در تمام شاخه هاي مورد نياز و وجود نقص در تجهيزات آزمون در آزمايشگاههاي موجود
حركت در اين مسير را با اشكاالت اساسي روبه رو ساخته است.
در سالهاي اخير آزمايشگاه هاي مرجع موجود در پژوهشگاه نيرو بر اساس نياز هاي الويت دار صنﻌت برق و باا توجاه باه ساند
احراز كيفيت كاالهاي تخصصي در صنﻌت برق و بحث كنترل كيفيت تجهيزات با حمايت هاي مالي شاركت ماادر تخصصاي
توانير و وزارت نيرو و بخشي نيز از محل اماني تكميل ،تجهيز و راهاندازي شدهاند.
جدول زير آزمايشگاه هاي تحقيقاتي مرجع در پژوهشگاه را نشان مي دهد .ايان آزمايشاگاههاا عمادتا در بحاث ارائاه خادمات
آزمايشگاهي برتر به صنﻌت برق قرار دارند:

ستون
رديف

زام
آزمايشگاه

زمينه فعاليت

سال راه ازدازي

.9

امكان بررسي پايداري دكلهاي نمونه مورد استفاده در خطوط انتقال
ساااازه هااااي
نيرو ،تحت بارهاي محاسباتي مورد انتظار در شرايط واقﻌي و انجام
انتقال نيرو
آزمون مربوطه

1383

.11

امكان انجام آزمون بر روي انواع پايه هاي توزيع و روشنايي مطابق با
توزيااااااااع و
استانداردهاي مﻌتبر و دستورالﻌمل هاي شركت توانير

پاياااه هااااي

1391

آزمايشگاههاي مرجع موجود

روشنايي

فشار قوي

ارائه خدمات باه فﻌاليتهااي تحقيقااتي و همچناين انجاام آزمونهااي
تجهيزات فشاارقوي ماورد اساتفاده در صانﻌت بارق جهات حصاول
اطمينان از كيفيت و عمﻠكرد مناسب آنها ،تطابق مشخصات و عمﻠكرد
تجهيزات مذكور با استانداردهاي مﻌتبر

1375

مه نمكي

انجام آزمون مه نمكي و روشها به ارزياابي مقاره هااي ماورد آزماون
ميپردازد.

1382

انجام آزمونهاي كﻠيد مينياتوري و كﻠيد محافظ جان و كﻠيد اتوماتيك و
كنتاكتور ،آزمونهاي سوئيچ ،كﻠيد فيوز و تركيبات مشابه و انجام
آزمونهاي كﻠيد برق براي مصارف خانگي و مشابه

1380

.11

.12
.13

كﻠيد مينياتوري
.14

اتصال كوتاه

.15
رله و حفاظت

انجام آزمون اتصال كوتاه بر روي كﻠيد مينياتوري و تجهيزات فشار
ضﻌيف با قابﻠيت اعمال جريان تا 15كيﻠو آمپر و ولتاژ تا 600V
انجام آزمونهاي نوعي بر روي تجهيزات فشار ضاﻌيف از جمﻠاه اناواع
رلههاي حفاظتي،پنجره آالرم ،ترانس جريان ،كنتاكتور ،كﻠيد اتوماتيك،
كﻠياد فيااوز ،انااواع ترانسديوساارهاي الكتريكااي ،فيااوز كاااردي ،انااواع
ميترهاي آنالوگ ،باطري شارژر و منابع تغذيه

1381

1381
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.16

پيادهسازي آزمونهاي نوعي و نمونهاي كنتورهاي تكفاز و سهفاز
ديجيتال و هوشمند و انجام آزمونهاي طراحي و نوعي برروي
سنجش كيفيت تجهيزات الكترونيكي و مخابراتي صنﻌت برق از جمﻠه RTU, PLC
 ،كنترلرها ،مراكز اندازهگيري و  ...مطابق با استانداردهاي بينالمﻠﻠي و
مﻠي

.17

سااااااوخت و
روغن

.18

تجزياااااااااه
دسااتگاهي آب
و بخار

.19
رنگ و پوشش

.21

آناااليز سااوخت
گاز

تقطير محصوالت نفتي ،تﻌيين نقطه احتاراق و نقطاه اشاتﻌال ،تﻌياين
ضريب انﻌكاس و پراكندگي انﻌكاس مايﻌات هيدروكربني ،تﻌيين نقطه
ريزش محصوالت نفتي ،تﻌيين ميزان خاوردگي ماس در محصاوالت
نفتي بوسيﻠه آزمون تغيير رنگ نوار مسي ،تﻌيين ميزان باقيمانده كربن
محصوالت نفتي ،نفوذپذيري مخروط در گريس هاي روانسازي ،تﻌيين
گرماي احتراق سوخت هاي هيدروكربني مايع بوسيﻠه بماب كاالريمتر،
اندازه گيري ويساكوزيته ساينماتيكي مايﻌاات شافاف و تياره ،تﻌياين
خاكستر محصوالت نفتي ،تﻌيين مشخصه كاف كننادگي روغانهااي
روانسازي ،تﻌيين مشخصه اكسيداسايون روغان هااي مﻌادني حااوي
بازدارنده ،تﻌيين ميازان كشاش ساطحي روغان در برابار آب ،تﻌياين
تركيبات فورفورال در روغنهاي عايقي و ...
دامنه فﻌاليت اين آزمايشگاه شامل :آزمون هاي فيزيكاي و شايميايي
آب ،پساب ،رسوبات و لجن ،آزمون فيزيكاي– شايميايي و خورنادگي
ضديخ ،بررسي مواد مضر در محصوالت پﻠيمري ،كنترل كيفيات ماواد
شيميايي بر اساس استاندارد هاي مﻠي ايران ،آزماون هااي فيزيكاي و
شيميايي ذغال سنگ ميباشد.
آزمايشگاه مرجع رنگ و پوشش بنا به ضارورت و اهميات آزمونهااي
رنگ و پوشش در استانداردهاي بينالمﻠﻠي و مﻠاي ،داراي تجهيازات و
دستگاههاي مورد نياز جهت آزمايشهاي الزم به منظور كنترل كيفيات
انواع رنگهاي محيطهااي صانﻌتي ،درياائي ،شايميائي ،ترافيكاي و ...
مطابق استانداردهاي بينالمﻠﻠاي ) ISO,BS,DIN,ASTMو  ...و
استانداردهاي مﻠي ايران) به شرح زير ميباشد:
در اين آزمايشگاه خدماتي از قبيل اندازه گيري نقطه شبنم و ميزان
رطوبت ،انجام آناليز كمي و كيفي تركيبات موجود در سوخت گاز،
خواص فيزيكي گاز نظير ارزش حرارتي خالص و ناخالص ،فاكتور
تراكم پذيري و  ....طبق استانداردهاي مﻌتبر نظير GPA ،ASTM
و ...ارائه مي گردد .همچنين با توجه به تجهيز آزمايشگاه به دستگاه
 GC/MSDامكان توسﻌه فﻌاليتها و انجام آناليزهايي نظير شناسايي
مخﻠوط هاي مختﻠف آلي ،تﻌيين خﻠوص گاز  SF6و  ...نيز فراهم
خواهد شد.
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1364

1359
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.21

سيم و كابل

.22

متالورژي

.23

يراق آالت

.24

كاليبراسيون

.25

اين آزمايشگاه ،قابﻠيت انجام آزماون هااي كابال هااي فشاار ضاﻌيف
مﻌمول ،آزمونهاي غيرالكتريكي كابلهاي قدرت فشار متوسط و فشار
قوي (طبق استانداردهاي بينالمﻠﻠي و مﻠي) و آزمونهاي هااديهااي
هوايي خطوط نيارو (طباق اساتانداردهاي  ASTM ،ENو  )IECرا
دارا بوده و به منظور انجام آزمونهاي الكتريكي كابلهااي قادرت باا
ولتاژ ناميِ باالتر از يك كيﻠوولت ،استفاده از امكانات آزمايشگاه فشاار
قوي پژوهشگاه نيرو پيشبيني گرديده است.
اين آزمايشگاه قابﻠيت انجام آزمايشهاي مﻌماول و كااربردي بار روي
قطﻌات و تجهيازات صانﻌت بارق كشاور و سااير صانايع مطاابق باا
استانداردهاي مرجع ( )... BS،ASTM, DINو استانداردهاي مﻠاي
ايران را دارد .از جمﻠه قطﻌات و تجهيزاتيكه در ايان آزمايشاگاه ماورد
آزمايش قرار ميگيرند ميتوان از تجهيزات نيروگاههاي بخاري ،گازي
و سيكل تركيبي (از قبيل پرههاي توربين ،لولههاي باويﻠر ،لولاههااي
كندانسور و  ،)...تجهيزات شبكههاي انتقال و توزيع (از قبيل مقارههاا،
يراقآالت و  )...و قطﻌات خودرو نام برد.
 در طرح تجهيز اين آزمايشگاه ،قابﻠيت انجام آزمونهاي يراق آالت
فشار ضﻌيف  ،فشار متوسط و فشار قوي طبق استانداردهاي
بينالمﻠﻠي و مﻠي و آزمونهاي يراق آالت كابل خودنگهدار و هادي
روكشدار خطوط نيرو برطبق استانداردهاي  BS ENو IEC,
 ASTMدر نظر گرفته شده است.
 فﻌاليت در زمينه ارائه خدمات آزمايشگاهي به پروژه هاي
تحقيقاتي
آزمايشگاه كاليبراسيون پژوهشگاه نيرو در حال حاضر در دو كميت دما
و فشار فﻌال مي باشد.
انجام آزمون عمﻠكرد و تحﻠيل نتايج واحدهاي نيروگاهي بخاري و
سيكل تركيبي شامل


آزمون عمﻠكرد






.26

.27

توربين بخار سيكل بخار
توربين بخار سيكل تركيبي
بويﻠر سيكل بخار
بويﻠر بازياب سيكل تركيبي
توربين گاز

آزمايشااگاه آلااودگي هااوا و عواماال فيزيكااي پژوهشااگاه نياارو از
آزمايشگاههاي مرجع وزارت نيرو مي باشد كه قابﻠيت ارائه خادمات در
آلودگي هاوا و
زمينااه اناادازه گيااري آالينااده هاااي محيطااي و عواماال فيزيكااي و
عوامل فيزيكي
كاليبراسيون تجهيزات بر طبق استاندارد مﻠي و بين المﻠﻠي را دارا ماي
باشد.
كارگاه ساخت پژوهشگاه نيرو با توجه به تامين نياز اولياه گاروه هااي
مختﻠف در زمينه ساخت قطﻌات و تجهيزات تاسيس گردياده اسات.در
كارگاه ساخت
حال حاضر در اين آزمايشگاه با توجه به وجود كارشناس و پرسنل فني
مجرب ،خدمات ساخت و مشاوره اي در آن زمينه انجام مي شود .
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 2-1بررسي اهداف و شرايط محيطي
 1-2-1اهداف ()Target
عنوان هدف

رديف
1

افزايش ارائه خدمات آزمايشگاهي برتر

2

حمايت از ساخت داخل و ممانﻌت از خروج ارز از كشور

3

توسﻌه مديريت و بهبود نيروي انساني

4

ارتقاء رقابتپذيري خدمات

5

بهبود خدمات مشتريان و تﻌامل با ذينفﻌان

6

ايجاد و ارتقاء بهره وري زيرساختهاي الزم

7

توسﻌه تﻌامالت سازمان با ذينفﻌان به منظور ارتقاء جايگاه و تأمين منابع مالي

8

افزايش اعتبارات دولتي

9

افزايش نقش در تدوين استانداردهاي صنﻌت برق و انرژي

10

بهبود فرايندهاي سازمان در بخش آزمايشگاهها

 2-2-1بررسي محيط كالن ززديك

در اين بررسي به اسناد باال دستي پژوهشگاه نيرو استناد شده است كه مرتبط با بحث تحقيقات و مسائل مرتبط با لازوم داشاتن
تجهيزات و سخت افزار مورد نياز مي باشد كه در پس آن سياست هااي كاالن و محورهااي اصاﻠي باراي برناماه هااي آتاي
پژوهشگاه نيرو مشخص ميگردد:
 1-2-2-1چش ازداز جيهوري اسالمي ايران در افق  1414هجري شيسي (در چش ازداز بيست ساله) ][1

ايران كشوري است توسﻌه يافته با جايگاه اول اقتصادي ،عﻠمي و فناوري در سطح منطقه ،با هويت اساالمي و انقالباي ،الهاام
بخش در جهان اسالم و با تﻌامل سازنده و موثر در روابط بينالمﻠل.
جامﻌه ايرانﻰ در افق اين چشمانداز ،چنين ويژگﻰهايﻰ خواهد داشت:
 برخوردار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد عﻠم و فنآورى ،متكﻰ بر سهم برترمنابع انسانﻰ و سرمايه اجتماعﻰ در توليد مﻠﻰ.
 دست يافته به جايگاه اول اقتصادى ،عﻠمﻰ و فنآورى در سطح منطقه آسياىجنوب غربﻰ (شامل آسياى ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهاى همسايه) با تاكيد
بر جنبش نرم افزارى و توليد عﻠم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادى ،ارتقاى نسبﻰ سطح درآمدسرانه و رسيدن به اشتغال كامل.
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 2-2-2-1سياستهاى كﻠﻰ برزامه چهارم توسعه جيهورى اسالمﻰ ايران ][2

 تالش براى تبديل مجموعه كشورهاى اسالمﻰ و كشورهاى دوست منطقه به يك قطب منطقهيﻰ اقتصادى ،عﻠمﻰ ،فنآورىو صنﻌتﻰ.
 فراهاام نمودن زمينه هاااى الزم براى تحقق رقابت پذيرى كاالهااا و خدمات كشور در سطح بازارهاااى داخﻠﻰ و خارجﻰ وايجادساز و كارهاى مناسب براى رفع موانع توسﻌه صادرات غيرنفتﻰ.
 3-2-2-1سياستهاي كﻠي اص  44قازون اساسي جيهوري اسالمي ايران ][3

 افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تﻌاوني در اقتصاد مﻠي كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فﻌاليتهاي اقتصادي سياستهاي كﻠي توسﻌه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فﻌاليتها و بنگاههاي دولتي: با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسﻌه اقتصادي كشور مبتني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در
چارچوب چشم انداز  20ساله كشور
 تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت
 توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تﻌاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت كاالها در بازارهاي بين المﻠﻠي
 آماده سازي بنگاههاي داخﻠي جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرايند تدريجي و هدفمند
 توسﻌه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص
 توسﻌه و ارتقاء استانداردهاي مﻠي و انطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بينالمﻠﻠي
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 4-2-2-1سياستهاي كﻠي برزامه پنج توسعه اقتصادي ،اجتياعي و فرهنگي جيهوري اسالمي ايران در امور عﻠيي و فناوري ][4

 تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير: افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به  3درصد توليد ناخالص داخﻠي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانشآموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيالت تكميﻠي به  20درصد
 دستيابي به جايگاه دوم عﻠمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم ارتباط مؤثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنﻌت و بخشهاي مربوط جامﻌه توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد عﻠم و فناوري دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش،مهارت و تربيت و نيز افزايش سالمت روحي و جسمي دانش آموزان
 تحول و ارتقاء عﻠوم انساني با تقويت جايگاه و منزلت اين عﻠوم ،جذب افراد مستﻌد و با انگيزه ،اصالح و بازنگري درمتون و برنامهها و روشهاي آموزشي ،ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فﻌاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريهپردازي ،نقد و
آزادانديشي.
 گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و مﻌنوي از نخبگان و نوآوران عﻠمي و فناوري از طريق :ارتقاء منزلت اجتماعي،ارتقاء سطح عﻠمي و مهارتي ،رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها ،كمك به تجاري
سازي دستاوردهاي آنان.
 تكميل و اجراي نقشه جامع عﻠمي كشور. 5-2-2-1برزامه هاي وزارت زيرو در برزامه پنج توسعه

برنامه هاي اين وزارتخانه در برنامه پنجم توسﻌه در سه بخش اصﻠي آب ،برق و آبفا است]:[5
وزير نيرو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطﻠب افزود :برنامههاي وزارت نيرو در برنامه پنجم توسﻌه در سه بخش
آب و آبفا (آب و فاضالب) است كه اميد مي رود با ياري مجﻠس و اختصاص بودجه مناسب اين برنامه ها عمﻠي شود .وي
برنامه اين وزارتخانه در بخش برق را شامل اجراي طرح جامﻌي دانست و گفت :تكميل و افزايش ظرفيت شبكه سراسري و
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كاهش تﻠفات برق در آن با مزيت سرزميني از جمﻠه مهمترين اين برنامهها است .وزير نيرو با اشاره به افزايش راندمان
نيروگاهها تصريح كرد :با پيش بيني صورت گرفته و تكﻠيف مجﻠس به وزارت نيرو ،افزايش راندمان شبكه سراسري از  14به 18
درصد همچنين افزايش راندمان نيروگاهها از  38به  45درصد از اولويتهاي برنامه پنجم توسﻌه است .وي يادآور شد :با ايجاد
شبكه هوشمند در صنﻌت برق و نصب كنتورهاي هوشمند براي مشتركان ميتوان در ساعات پربار ،محدوديتهايي را در
مصرف ايجاد كرد كه در اين صورت بسياري از مشكالت اين بخش مرتفع مي شود .نامجو در خصوص سرمايهگذاري بخش
خصوصي در طرح هاي نيروگاهي گفت :از اين پس به جاي ساخت نيروگاههاي بزرگ با هزينههاي باال ،با همكاري سرمايه
گذاران بخش خصوصي احداث نيروگاه هاي پراكنده دي جي (مقياس كوچك) در دستور كار قرار خواهد گرفت و برق اين
نيروگاهها نيز به صورت تضميني 10تا  13ساله توسط وزارت نيرو از آنها خريداري خواهد شد .وي ادامه داد :با توجه به ظرفيت
ها و پتانسيﻠهاي مناسب در كشور توسﻌه نيروگاه هاي تجديد پذير از قبيل خورشيدي ،بادي ،زيستوده و زمين گرمايي نيز از
جمﻠه مهمترين برنامههاي وزارت نيرو در بخش برق در برنامه پنجم توسﻌه است.
 6-2-2-1بيازيه مأموريت بخش برق و ازرژي وزارت زيرو][6

وزارت نيرو در بخشهاي برق و انرژي عهدهدار سياستگذاري و برنامهريزي كالن انرژي و ايجاد تﻌادل بين عرضه و تقاضاي
برق و حفظ كيفيت آن در راستاي توسﻌه پايدار و امنيت عرضه انرژي كشور ميباشد.
وزارت نيرو در اين بخش با سياستگذاري ،برنامهريزي ،سازماندهي ،هدايت ،نظارت و تدوين ضوابط ،مقررات و لوايح مرتبط،
بسترهاي الزم را براي ايجاد هماهنگي بين نقشآفرينان ،فﻌاليت بخشهاي خصوصي ،تﻌاوني و عمومي را در تمامي عرصهها
فراهم نموده و با حمايت از بهينهسازي مصرف ،رونقبخشي به فضاي كسب و كار در عرصه مﻠي و فرامﻠي بخش برق و انرژي،
حقوق كﻠيه ذينفﻌان خود شامل آحاد جامﻌه ،بخشهاي صنﻌت ،كشاورزي ،خدمات ،دولت و نهادهاي قانونگذار را رعايت ميكند.
وزارت نيرو در اين بخش با ارتقاء بهرهوري و بهرهگيري از فناوريهاي نوين ،سازگار با محيطزيست و متناسب با زيرساختهاي
حال و آينده و توسﻌه مشاركت و بهرهوري منابع انساني متخصص و خالق بهعنوان ارزشمندترين دارايي ،نقشي مؤثر در رفاه
اجتماعي و تبادل برق با كشورهاي منطقه ايفا نموده و در راستاي كاهش شدت انرژي ،افزايش خوداتكايي و توسﻌه كاربرد
انرژيهاي تجديدپذير اقدام ميكند.

در نتيجه تحت اين بررسي آنچه در بﻌد كالن مد نظر وزارت نيرو مي باشد به موارد زير خالصه ميگردد:
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-

ت يي و افزايش ظرفيت شب ه سراسري و كاهش تﻠفات برق

-

افزايش رازدمان زيروياه ها

-

ايجاد شب ه هوشيند

-

احداث زيروياه هاي پراكنده دي جي (مقياس كوچك)

-

توسعه زيروياه هاي تجديد پذير از قبي خورشيدي ،بادي ،زيستوده و زمين يرمايي

-

فناوريهاي زوين سازيار با محيطزيست

-

كاهش شدت ازرژي

 3-2-1بررسي محيط كالن دور

در بررسي محيط كالن دور آزمايشگاههاي تحقيقاتي صنﻌت برق كشور موارد زير مد نظر است:
 1-3-2-1سياسي

1

تحريم هاي آمريكا و اروپا در خيﻠي از موارد نظير عدم اجازه خريد تجهيزات آزمايشگاهي و مواد مورد نياز
داشتن روابط با كشورهايي كه در اين حوزهها سرآمد نيستند فﻠذا دانش فني خاصي در حوزه آزمايشگاهها حاصل نخواهد
شد.
بازار مناسب در كشور افغانستان و عراق و در برخي از كشورهاي آسياي ميانه فرصت خوب براي ارائه خدمات پژوهشي و
آزمايشگاهي برتر مي باشد چنانچه نزديك ترين آزمايشگاههاي مناسب به اين كشورها در اروپا قرار دارد فﻠذا مي توان از اين
فرصت استفاده نمود.
 2-3-2-1اقتصادي

2

روابط تجاري ايران با كشورهاي مستقر در جاده ابريشم و كشورهاي آفريقايي و همچنين برخي از كشورهاي آمريكاي
التين فرصتي براي انجام پروژههاي تحقيقاتي و ارائه خدمات آزمايشگاهي برتر با اتكاء به آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي
خواهد بود.

Poletical
Economic

1
2
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اقتصاد رو به رشد برخي از اين كشورها زمينهاي براي نياز آنها به انجام مطالﻌات پژوهشي با اتكاء به آزمايشگاههاي
تحقيقاتي مي باشد.
 3-3-2-1فرهنگي

1

قدمت تاريخي كشور باعث خﻠق برخي از ارزشها در بين مﻠل مختﻠف ميباشد و از اين حيث براي استفاده از خدمات
پژوهشي و تحقيقاتي و ارائه خدمات آزمايشگاهي در صنﻌت برق اين كشورها با هدف نزديكي مﻠل و فرهنگها تمايل بيشتري
بوجود خواهد آمد.
قرابت فرهنگي ايران با برخي از كشورها سبب ايجاد فضاي مناسب براي گسترش خدمات مذكور ميگردد.
گرايشات ديني و مذهبي كشورهاي مسﻠمان با كشورمان نيز از عوامل مهم در اين قسمت مي باشد.
 4-3-2-1ت نولوژي

2

تحريم تكنولوژيكي ايران از طرف غرب از تهديدهايي است كه كشور بايستي با درايت ويژه با آن برخورد نمايد و آنرا تبديل
به فرصت نمايد.
با وجود تكنولوژي پائينتر كشورهايي نظير چين و روسيه نسبت به غرب ،بازنگري در برخي شاخصهها ميتواند در استفاده از
تكنولوژي هاي اين كشورها مناسب باشد.
 5-3-2-1محيطي

3

انجام پروژه هاي پژوهش محور و ارائه خدمات آزمايشگاهي و تحقيقاتي در صنﻌت برق با توجه به رعايت كﻠيه موارد زيست
محيطي آلودگي ندارد.
كشورهاي در تﻌامل با كشورمان داراي قوانين و مقررات سختگيرانه نسبت به كشورهاي غربي نميباشند.

1

Social
Technological
3
Environmental
2
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 6-3-2-1قازوزي

1

الزام پيوستن كشور به سازمان تجارت جهاني و رعايت قوانين و مقررات اين سازمان مي تواند تهديدي بر فﻌاليتهاي مختﻠف
كشور باشد كه در حال حاضر هنوز زير ساختهاي آن بطور كامل فراهم نشده است.
استقرار و استمرار در سيستمهاي بين المﻠﻠي نظير سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد  ISO/IEC 17025كه زبان
مشترک بين كﻠيه آزمايشگاههاي دنياست ،در ميان مشتريان داخل و خارج از كشور براي استفاده از خدمات آزمايشگاهي مورد
قبول ميباشد .رعايت الزامات اين استاندارد در بين آزمايشگاههاي دنيا بصورت قانون درآمده است.

 3-1مطالعه تطبيقي

 1-3-1بررسي آزمايشگاه  KERIدر كره جنوبي ][7
مؤسسه تحقيقات الكتروتكنولوژي كره ( ) KERIاز زمان تأسيس در سال  1976تاكنون بهعنوان يك مؤسسه دولتي و مﻌتبر
بينالمﻠﻠي كار تحقيق و توسﻌه الكتروتكنولوژي و آزمون و صدور گواهينامه دستگاههاي قدرت را انجام داده است.
نه سيستمهاي قدرت ،صنﻌت برق ،مواد الكتريكي
در 30سال اخير KERI ،همچنين توانسته انواع دستاوردهاي تكنولوژي درزمي ٔ
و ابزار مراقبتهاي پزشكي الكترونيكي شامل فنآوري همگرايي  ITرا به دست آورد.
نه آزمون و صدور گواهينامه باراي دساتگاههااي الكتريكاي
عالوه بر اين KERI ،خود را به يك سازمان جهاني ردهباال درزمي ٔ
متنوع توليد شده در داخل و خارج از كشور تبديل نموده است.
 KERIدر حال حاضر نقش رهبري را براي ارتقاء صنﻌت برق و كسبوكار خود در جهان از طريق فﻌاليتهاي تحقيق و توسﻌه(
 )R&Dو آزمون و صدور گواهينامه ،با در اختيار داشتن پژوهشگران عالي ،مهندسين باتجربه با متوسط سي سال تخصاص و
امكانات جديد بازي ميكند.
 KERIهمچنين سخت تالش ميكند تا نيازهاي داخﻠي و بينالمﻠﻠي ساهام داراناش را بارآورده ساازد .عاالوه بار ايان ،تماام
شهروندان  KERIتالش ميكنند تا مجموعه خود را بهعنوان مؤسسه منتخب و مردماي ،كاه از اصاول ماديريتي  3Cنظيار
"همگرايي و خالقيت"" ،رضايت مشتري "و" فرهنگ شايستهساالري" تبﻌيت ميكند ،از طرياق نتاايج تحقياق و توساﻌه در
سطح جهاني تبديل نمايند.

Legal

1
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 KERIبه مشتريان و سهامداران خود ،رسماً قول داده است تا ساالنه با تحقيق و توسﻌه فنّاوريهاي پيشرو باعث افزايش رفاه
و آسايش عمومي و بهبود اقتصاد جهان شود.
عالوه بر اين KERI ،تقاضا دارد تا با كمك و تشويقهاي بيشترتان ،بتواند حداكثر خدمات را به شما ارائه دهد.

آزمون تجهيزات قدرت و ارزيابي ازحراف
• آزمون نوعي تجهيزات الكتريكي توزيع
• آزمون فشارقوي ولتاژ متوسط و پايين
• آزمون EMS / EMI
• آزمون صدور گواهينامه ايمني

آزمون فشارقوي ،ولتاژ باال و ارزيابي
 آزمون نوعي در تجهيزات الكتريكي انتقال و توزيع
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 آزمون قدرت و فوق ولتاژ
 آزمونهاي كابل و برقگير

ساختار سازماني KERI
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 2-3-1بررسي آزمايشگاههاي تحقيقاتي در امري ا

در كشور امريكا آمارها حاكي از آن است كه تا قبل از انجام اقدامات اساسي در آن كشور در اواخر دهه  50ميالدي از هر
 30000پروژه تحقيقاتي انجام شده صرفا" نتايج  1500پروژه كاربرد تجاري پيدا نموده و ساير پروژهها عﻠيرغم فﻌاليتهاي
ارزشمند نتوانسته بود جايگاهي جدي در فرايند توسﻌه آن كشور ايجاد نمايد.
ايجاد آزمايشگاههاي مﻠي تحقيقات ،مراكز رشد ،پاركهاي تحقيقات ،جمﻠگي اقداماتي بود كه در آن كشور جهت تجاريسازي
نتايج تحقيقات مورد توجه قرار گرفت و نهايتا" سبب گرديد كه از سال  1991با رشدي حدود  5درصد محصوالت تجاري ناشي
از نتايج تحقيقات به بازار عرضه گردند كه اين ميزان در سال  2000به  4200محصول جديد بالغ گرديد.
به منظور رفع نيازهاي تحقيقاتي و شناسايي تكنولوژيهاي جديد در كشور امريكا از سال  1946ميالدي آزمايشگاههاي مﻠي
تحقيقات ايجاد و با تصويب برنامههاي راهبردي چند ساله و با بودجه هاي دولتي اين مراكز شروع به فﻌاليت نمودند.
همچنين به منظور حمايت از شركتهاي نوپا در خصوص تكنولوژيهاي جديد از سال  1959ميالدي مراكز رشد در كشور امريكا
تشكيل گرديده است كه عمده اين مراكز كه تﻌداد آن بالغ بر  4000عدد در جهان و 1000عدد در آمريكا مي باشد وابسته به
مراكز غير انتفاعي مانند آزمايشگاههاي مﻠي و دانشگاهها مي باشند .حدودا  63درصد از اين مراكز جهتگيري عﻠمي مشخص و
بقيه چند كاربردي ميباشند .توجه به اين مسئﻠه نيز حائز اهميت است كه كﻠيه آزمايشگاههاي مﻠي مذكور داراي مركز رشد مي
باشند.
با هدف حمايت از تكنولوژيهاي جديد و بزرگ از سال  1959ميالدي پاركهاي تحقيقاتي فﻌاليت خود را در امريكا آغاز نموده كه
برخي از آزمايشگاههاي مﻠي مديريت پاركهاي تحقيقاتي را نيز عهده دار مي باشند.
قانوني در سال  1980ميالدي در آمريكا تصويب و به دولت اجازه داد كه امتياز دانش ايجاد شده از تحقيقات را به موسسات غير
انتفاعي نظير آزمايشگاههاي مﻠي و موسسات بزرگ تجاري واگذار نمايد.
در مورد آزمايشگاههاي مﻠي تحقيقات سابقه فﻌاليتهاي انجام شده در كشور در اين زمينه از سال  1375به طرح موضوع و در
سال  1377به تصويب آن باز ميگردد ولي در سال  1379اين طرح متوقف شد.
اولين شهرک تحقيقاتي در اصفهان ايجاد و هم اكنون در حال فﻌاليت است .در مورد پاركهاي تحقيقاتي و مراكز رشد نيز در
سال  1382مسئﻠه مطرح و متﻌاقبا تصويب گرديد و هم اكنون برخي از اين مراكز راه اندازي شدهاند.
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در سالهاي اخير با حمايت شركت توانير راه اندازي و تجهيز آزمايشگاههاي مرجع صنﻌت برق در پژوهشگاه نيرو پيشرفت هاي
قابل توجه اي داشته است ولي براي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي تحقيقاتي از طرف شركتهاي مادر تخصصي تمايل
بسيار كم وجود دارد و اين مهم بيشتر از ناحيه اعتبار موجود در پژوهشگاه نيرو و يا برخي از پروژه هاي تحقيقاتي مبادله شده با
شركتهاي زير مجموعه صنﻌت برق تامين ميگردد.
در مجموع ميتوان گفت عدم وجود برنامه جامع و حمايت هاي الزم در كشور ،فﻌاليتهاي مرتبط با اين موضوع را به نتيجه
مطﻠوب نرسانده است در حاليكه نقش موثر آزمايشگاههاي مﻠي تحقيقات در بسياري از كشورهاي صنﻌتي در خصوص تجاري
سازي نتايج تحقيقات به وضوح ديده مي شود.
اين آزمايشگاهها بﻌنوان زير بخش تحقيقات توسﻌهاي و كاربردي ،نقش بسيار كﻠيدي در مﻌرفي كيفيت و اعتماد سازي بهره
برداران و مشتريان نتايج حاصل از پروژه هاي تحقيقاتي ايفاء مي كنند.

 3-3-1بررسي اه موارد مطرح شده در كنفرازس سيرد ،كنفرازس شبكه هاي هوشمند  2112و IERE 2013

در بررسي كنفرانس سيرد در ليسبون پرتغال در سال  2012محور اصﻠي مقاالت ارائه شده بيشتر در زمينه آينده استفاده از انرژي
هاي نو و تجديد پذير و جايگزيني آنها با انرژي هاي فسيﻠي مي باشد .همچنين بحث هوشمند سازي شبكه نيز از مهمترين
موارد مورد بحث در اين كنفرانس بوده است.
انرژيهاي تجديدپذير قابﻠيت بازگشت مجدد را به طبيﻌت دارند .در سالهاي اخير با توجه به اين كه منابع انرژي تجديد ناپذير
رو به اتمام هستند اين منابع مورد توجه قرار گرفتهاند].[8
استفاده از انرژي هاي فسيﻠي تهديدي براي محيط زيست زمين شده است .بنابراين يكي از مزاياي استفاده از انرژي هاي نو و
تجديد پذير سازگاري آنها با محيط زيست مي باشد.
امروزه صنﻌت برق ،نه تنها با فراهم كردن منابع جهت برآوردهسازي انرژي مورد تقاضا صنايع مواجه هستند ،بﻠكه از طرفي
حداقل سازي و كاهش اثراتي كه بشر بر روي محيط در ارتباط با توليد اين انرژي دارد نيز يكي ديگر از موارد مورد توجه مي
باشد و شبكه هوشمند ( )Smart Gridراه حﻠي براي اين چالش است كه سود و بازدهي بسيار زيادي دارد .براي مصرف
كننده Smart Grid ،بدين مﻌني است كه آنها مي توانند بر روي مصرف خود مديريت هوشمندانه انجام دهند تا در ساعات
پيك كه قيمت انرژي گران ميباشد ،هزينه كمتري بپردازند و براي كارشناسان محيط زيست ،اين شبكه بمﻌني استفاده از
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تكنولوژي جهت كمك به حل تغييرات مضر آب و هوايي و اجتناب از توليد گازهاي كربن بيش از اندازه مي باشد و براي
همكاران صنﻌت برق پيك سايي و تصميم گيري هوشمندانه و ارائه اطالعات دقيق از وضﻌيت شبكه است.
شبكه هاي هوشمند توزيع انرژي الكتريكي يكي از جديدترين تكنولوژي هاي روز دنيا و حاصل سﻌي و تالش متخصصين
جهت مدرنيزه نم ودن شبكه هاي توزيع و ورود به قرن ديجيتال است .اصﻠي ترين هدف ،تأمين برق مطمئن و پاسخگوئي به
نيازهاي رو به رشد مشتريان با كمترين خسارت به محيط زيست است].[9
همچنين در برگزاري كنفرانس شبكه هاي هوشمند در سال  2012در هﻠند نيز موضوعات مربوط به شبكه هوشمند ( Smart
 )Gridبسيار مد نظر قرار گرفته و كشورهاي زيادي در اين حوزه در حال فﻌاليت ميباشند.

 4-1تهيه و ارائه فهرست زهايي آزمايشگاههاي مورد زياز در حوزههاي مختﻠف در صنعت برق با تعيين الويت ][11

براي بررسي آزمايشگاههاي مورد نياز صنﻌت برق در حوزههاي مختﻠف بر اساس شرح فﻌاليتهاي پژوهشكدههاي پژوهشگاه نيرو
پروژهاي كامل در سال  1386انجام گرفته است .در اجراي اين پروژه نياز به شناسايي و الويت بندي آزمايشگاهها بود .پس از
شناسايي آزمايشگاههاي مورد نياز و بر اساس روش  )Analytical Hierarchy process( AHPابتدا مﻌيارهاي اصﻠي
براي اولويت بندي تﻌيين گرديدند .اين مﻌيارها در اين حوزه مطالﻌاتي بشرح زير هستند:
 -1استراتژيك بودن آزمايشگاه :منظور از يك آزمايشگاه استراتژيك آزمايشگاهي است كه بدليل شرايط خاص سياسي  ،و، ...
فنآوري مورد مطالﻌه در آن آزمايشگاه از اهميتي حياتي برخوردار بوده و بگونه اي كه تمام عوامل اقتصادي و ارزيابي هاي
مبتني بر آن را تحت الشﻌاع قرار مي دهد.
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 -2گستردگي در افق  : 1405مﻌيار بﻌدي اينست كه تا سال  1405اين فنآوري جزو فنآوريهاي مطرح و زنده دنيا بوده و در
داخل كشور مورد نياز و داراي كاربرد مؤثر در صنﻌت برق باشد .چنانچه ميدانيم هر فن آوري عمر مشخصي داشته و بر اساس
اينكه فن آوريهاي جديد با چه سرعتي پيشروي داشته باشند طول عمر فنآوريهاي قديمي تحت تأثير قرار داده مي شود .اساسا
بايد با توجه به افزايش سرعت رشد از مدلهاي درجه دوم به باال در اين خصوص بهره جست.
 -3عدم وجود آزمايشگاه هاي مشابه در داخل كشور به نوعي عامل مؤثر در اولويت داشتن اين آزمايشگاه براي تأسيس بشمار
مي آيد .اما اين بدان مﻌنا نيست كه آزمايشگاههاي نيمه كاره يا ناقص فﻌﻠي تجهيز نشوند بﻠكه به مﻌناي تكميل اولويت اول
بوده است .پس منظور از عدم وجود عدم وجود آزمايشگاهي دقيقا با مشخصات مورد نظر است و در صورت وجود طرحهاي
مشابه چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي اولويت اصﻠي با ادغام  ،تكميل و ارتقاء آزمايشگاههاي موجود است كه
جداگانه بودجه گذاري خواهند شد.
 -4آخرين مﻌيار عدم وجود آزمايشگاهي مشابه در بين كشورهاي منطقه است كه در صورت سرمايه گذاري و راه اندازي چنين
آزمايشگاهي اميد آن خواهد رفت كه بازار خارجي ارائه خدمات داشته باشد و كشورهاي منطقه و همسايه هاي آنها ارسال نمونه
هاي آزمايش را به اين آزمايشگاهها با ارسال به آزمايشگاههاي مشابه و پيشرفته تر در نزديكترين نقطه (مثل اروپا و ژاپن)
ارزيابي نموده و انتخاب كنند.
پس از تﻌيين مﻌيارهاي مورد بررسي اقدام به وزن دهي اين مﻌيارها نموده شده است .مقادير مندرج در جدول زير اين اوزان را
كه با ضريب ناسازگاري خوبي (كمتر از  )0/04حاصل شده است را نشان مي دهد:
جدول ( )1معيارهاي اولويت يذاري
معيار

عدم وجود دركشور

عدم وجود در داخ

يسترديي در افق

استراتژيك

2

3

4

يسترديي در افق

3

2

عدم وجود در داخ

1

هيسايه

پس از اين هر پژوهشكده بر اساس حوزه تخصصي خود نسبت به الويت بندي آزمايشگاهها به شرح زير اقدام نموده است:
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 1-4-1حوزه برق و قدرت

جدول زير كه بر اساس مطالﻌات بر روي آزمايشگاه ها انجام شده است الويت بندي آزمايشگاهها را در حوزه برق و قدرت نشان
مي دهد:
جدول ( :)2اولويتبندي آزمايشگاهها
اولويت
اول
دوم
سوم

نام آزمايشگاه
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي
آزمايشگاه الكترونيك صنﻌتي
آزمايشگاه شبيهساز سيستمهاي قدرت
آزمايشگاه روشنايي مﻌابر

 2-4-1حوزه كنترل و مديريت شب ه و مخابرات

موارد زير كه بر اساس مطالﻌات بر روي آزمايشگاه ها انجام شده است الويت بندي آزمايشگاهها را در حاوزه ماديريت شابكه و
مخابرات نشان مي دهد:
 آزمايشگاههاي اولويت اول: آزمايشگاه سازگاري الكترومغناطيسي EMC
 آزمايشگاه اپتيك PASSIVE


آزمايشگاه مرجع تست تجهيزات مخابراتي انتقال داده از طريق خطوط برق

 آزمايشگاه اليه نشاني اپتيك
 آزمايشگاه ادوات مخابرات نوري

 آزمايشگاههاي اولويت دوم: آزمايشگاه ساخت ادوات و حسگر (سنسور)هاي نوري
 آزمايشگاه تست شرايط محيطي
 آزمايشگاه آزمونهاي مكانيكي
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 آزمايشگاه مخابراتBPL
 آزمايشگاههاي اولويت سوم: آزمايشگاه سيستمهاي كنترل پيشرفته
 آزمايشگاه اندازه گيري اپتيكي
 آزمايشگاه آماده سازي نمونه هاي نيمه صنﻌتي
 آزمايشگاه ليتوگرافي و ساخت ماسك
 آزمايشگاه هاي راديو و مخابرات ماهواره
 آزمايشگاههاي اولويت چهارم: آزمايشگاه سوئيچ هاي مخابراتي

 3-4-1حوزه ازتقال و توزيع زيرو

تﻌيين وضﻌيت آتي صنﻌت برق كشور در حوزه انتقال و توزيع نيرو در رابطه با ورود و به كارگيري فناوري هااي ناوين در ايان
بخش بر اساس عوامﻠي نظير سطح فناوري و توان بومي سازي بررسي شده است.
 استفاده از تكنولوژي رباتها براي بازرسي ،تﻌمير و نگهداري خطوط تحقيقات در زمينه استفاده از تكنولوژيهاي ابررساناي دما باال ( )HTSدر كابل ها ،ترانسافورماتورها ،كندانساورهايسنكرون و محدودسازهاي جريان خطا
 تكنولوژي كابلهاي ولتاژ باال و خشك استفاده از تكنولوژي ولتاژهاي باال ( 1000كيﻠوولت) براي غﻠبه بر مشكالت انتقال توان استفاده از تكنولوژيهاي جديد پست كه فضاي كمتري اشغال كرده و قابﻠيت اطمينان باالتري دارند بكارگيري تكنولوژي جديد در انتقال توان و كنترل آن جهت افزايش ظرفيت انتقال ،پايداري و كنترل پذيري سيستم وجﻠوگيري از تراكم شبكه موثر
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 استفاده از تكنولوژي هاي حفاظت و مونيتورينگ صاعقه در نقاط صاعقه خيز شبكه كه منجر به جﻠوگيري از وارد شدنصدمه به شبكه و قطﻌي در آن ميگردد
 بكارگيري تكنولوژيهاي جديد اندازه گيري ،مونيتورينگ وضﻌيت و تجهيزات سيستم براي افزايش كنترل روي شبكهو تسريع ترميم نقاط صدمه ديده شبكه و نتيجتا كاهش زمان خاموشي
 استفاده از تكنولوژيهاي انتقال داده روي خطوط براي ارسال دادهها كه منجر به كاهش هزينههاا و افازايش پهناايباند ارسال دادهها ميگردد.
 استفاده از رلههايي با تكنولوژي جديد با سرعت عمﻠكرد باالتر ،دقت و قدرت تشخيص دهاي بيشاتر موجاب كااهشخطر تريپ نابجا و اشتباه عمﻠكرد در رلهها و كاهش خاموشي در سيستم خواهد شد.
 افزايش سطح هارمونيك بﻌﻠت افزايش تجهيزات مولد هارمونيك در سيستم توزيعفﻠذا با توجه به توضيحات تشريح شده الويت تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي حوزه توزيع و انتقال به شرح زير مي باشد:
 گروه فشار قوياولويت اول :احداث آزمايشگاه قدرت
اولويت دوم :تجهيز آزمايشگاه فشارقوي
اولويت سوم :احداث آزمايشگاه فشارضﻌيف
 گروه خط و پستاولويت اول :توسﻌه آزمايشگاه رله و حفاظت
اولويت دوم :احداث آزمايشگاهIP
 گروه سازه هاي انتقالاولويت اول :توسﻌه ايستگاه تست دكل
اولويت دوم :احداث آزمايشگاه ميز لرزه
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 4-4-1حوزه توليد زيرو

جدول زير كه بر اساس مطالﻌات بر روي آزمايشگاهها انجام شده است الويت بندي آزمايشگاهها را در حوزه توليد نيرو نشان مي
دهد:
جدول ( )3آزمايشگاههاي مرجع اولويت اول تا سوم در حوزه توليد

آزمايشگاههاي اولويت اول
 .1آزمايشگاه كاليبراسيون دما و فشار
 .2آزمايشگاه ارتﻌاشات ،اكوستيك و آناليز مودال
 .3آزمايشگاه تست كارايي سيكل و تجهيزات نيروگاهي
 .4آزمايشگاه كنترل كنندهها

آزمايشگاههاي اولويت دوم
 .5آزمايشااگاه كاليبراساايون فﻠااو ،ارتﻌاشااات ،رطوباات و
پارامترهاي الكتريكي
 .6آزمايشگاه عمﻠگرها و موقﻌيت دهندهها

آزمايشگاههاي اولويت سوم
 .9آزمايشگاه سوخت و احتراق

 .7آزمايشگاه تست عمﻠكرد فيﻠترهاي هوا توربينهاي گاازي
و ساير فيﻠترهاي مورد استفاده در صنﻌت برق
 .8آزمايشگاه تست عمﻠكرد شيرآالت نيروگاهي

 5-4-1حوزه ازرژي و محيط زيست

در خصوص آزمايشگاههاي مرتبط با صنﻌت برق در حوزه انرژي و محيط زيست آزمايشگاههاي زير با توجه به اولويت هاي سه
گانه پروژه مشخص شده اند:
 -1آزمايشگاه آلودگي هوا و عوامل فيزيكي(اولويت اول)
 -2مركز تست و ارزيابي توربين هاي بادي(اولويت دوم)
 -3آزمايشگاه نانوتكنولوژي(اولويت سوم)
 -4آزمايشگاه بيو تكنولوژي(اولويت سوم)
 -5آزمايشگاه تست و ارزيابي پيل سوختي(اولويت سوم)
 -6آزمايشگاه تست و ارزيابي سيستم هاي خورشيدي(اولويت سوم)
 -7آزمايشگاه كنترل كيفيت سوخت بيوماس(اولويت سوم)
 -8آزمايشگاه تست مصرف انرژي كمپرسور هاي هواي فشرده (اولويت سوم)
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 6-4-1حوزه شييي و مواد

در خصوص آزمايشگاههاي مرتبط با صنﻌت برق در حوزه شيمي و مواد آزمايشگاههاي زير با توجه به اولويتهاي سه گانه پروژه
مشخص شده اند:
اولويت اول:
 آزمايشگاه ارزيابي كيفيت پرههاي توربين گازي آزمايشگاه كنترل كيفيت يراقآالت آزمايشگاه سوخت و روغن آزمايشگاه كنترل كيفيت مواد شيميايي آزمايشگاه آناليز زوال آزمايشگاه خوردگي و حفاظت آزمايشگاه سيم و كابل آزمايشگاه رنگ و پوشش آزمايشگاه سوخت گازاولويت دوم:
 آزمايشگاه ارزيابي غيرمخرب و تخمين عمر تجهيزات صنﻌت برق آزمايشگاه ارزيابي كيفيت تجهيزات سراميكي صنﻌت برق آزمايشگاه ارزيابي كيفيت تجهيزات پﻠيمري صنﻌت برق آزمايشگاه ابر رسانااولويت سوم:
 آزمايشگاه فيﻠترهاي سوخت و هواي توربين آزمايشگاه كنترل كيفيت عايقهاي الكتريكي - -آزمايشگاه مواد پيشرفته
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طراحي و مطالعات فاز صفر راه ازدازي و يا ت يي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي
همانطور كه پيشتر اشاره گرديد نظام مند بودن طرح تكميل و يا راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي داراي مﻌيارهااي
زير مي باشد:
 -1تطابق با مﻌيارهاي ذكر شده در اسناد باالدستي
 -2استراتژيك بودن آزمايشگاه
 -3گستردگي در افق 1405
 -4عدم وجود آزمايشگاههاي مشابه در داخل كشور
 -5عدم وجود آزمايشگاهي مشابه در بين كشورهاي منطقه
در برنامه ريزي بﻌمل آمده و با انجام مطالﻌات طرح تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي تحقيقاتي و مرجع در چناد سااله اخيار
ليست آزمايشگاههايي كه مطالﻌات آنها انجام شده است در زير آمده است:

ازجام

ستون

زام آزمايشگاه

طرح
مطالعاتي

طرح هاي مصوب

رديف

ازجام طرح
تفضيﻠي

تهيه ليست
مشخصات
تجهيزات

.1

مخابرات نوري







.2

پيل سوختي







.3

نانو فناوري







.4

طرح سيستمهاي خورشيدي







.5

ابررسانا







.6

ميكروتوربين







.7

اتوماسيون صنﻌتي







.8

توسﻌه آزمايشگاه ترموهيدروليك







همچنين با بررسي هاي بﻌمل آمده تكميل آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود منوط به افزايش دامنه فﻌاليت آنهاا از طرياق اخاذ
پروژه هاي جديد تحقيقاتي در راستاي محور كاري گروه پژوهشي و آزمايشگاه مربوطه مي باشد.
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در همين زمينه با افزايش دامنه كاري در زمينه آكوستيك در آزمايشگاه ارتﻌاشات تجهيز مورد نيااز تهياه و خرياداري گردياد.
خريدهاي جزئي ديگر نيز در آزمايشگاههاي تحقيقاتي موجود بنا به نياز پروژههاي تحقيقاتي جاري انجام ميگيرد.
همچنين در برنامه ريزي بﻌمل آمده و با انجام مطالﻌات طرح تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي مرجع در چند ساله اخير ليست
آزمايشگاههايي كه مطالﻌات آنها انجام شده است در زير آمده است:

ستون

زام آزمايشگاه

ازجام طرح

ازجام طرح

مطالعاتي

تفضيﻠي

رديف

تهيه ليست
مشخصات
تجهيزات

طرح هاي مصوب

.9

روشنايي







.11

كنتور هوشمند







.11

كاليبراسيون پارامترهاي الكتريكي







.12

كﻠيدهاي فشار ضﻌيف







.13

يراق آالت كابل خودنگهدار







.14

فشار قوي (تا سطح  800كيﻠوولت)







.15

تست ماژول فتوولتائيك





.16

تست توربين بادي



-


-

با بررسي هاي بﻌمل آمده تكميل آزمايشگاههاي مرجع موجود منوط به افزايش دامنه فﻌاليت آنهاا از طرياق اخاذ اعتباارات از
شركتهاي مادر تخصصي نظير وزارت نيرو و شركت توانير و همچنين استفاده از اعتبارات اماني پژوهشگاه نيرو مي باشد.
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رديف

1

هدف استراتژيك در صنعت
برق

ت يي و افزايش ظرفيت شب ه
سراسري و كاهش تﻠفات برق

مدت زمان (سال)
زام آزمايشگاه

زوع فعاليت مورد ازتظار

(ميﻠيون ريال)

ازسازي

ت :ت نسين

قدرت

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1396

31111

5

فشار قوي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1395

موجود است

-

-

كﻠيدهاي فشار ضعيف

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

211

2

1كو1ت

سي و كاب

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1395

151

-

-

يراقآالت

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

موجود است

1

1ك

ابررسازا

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1398

111

2

1كو1ت

ارزيابي كيفيت تجهيزات پﻠييري صنعت برق

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

111

2

1كو1ت

111-151

2

1كو1ت

1

1ك
1ك

(پﻠييري ،پرسالزي ،كامپوزيتي)

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

تخيين عير هادي ها

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

31

رله و حفاظت

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

موجود است

1

111

2

1كو1ت

3

1كو2ت
1كو1ت

تعيين مقاومت به خورديي و تخيين عير سازههاي بتني مورد
استفاده در صنعت برق
2

شروع

پايان

()m2

مالي

ك :كارشناس

3كو2ت

ارزيابي وضعيت و تخيين عير مقرههاي شب ههاي ازتقال و توزيع

افزايش رازدمان زيروياه ها

م ان مورد زياز

منابع مورد زياز

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1397

1398

كاليبراسيون -فﻠو

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

2111

احتراق

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

111

2

تست فيﻠتر هواي ورودي به توربينهاي يازي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

61

4

2كو2ت

كنترل كيفيت مواد شيييايي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1397

1398

111

2

1كو1ت
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رديف

مدت زمان (سال)

هدف استراتژيك در صنعت
برق

زام آزمايشگاه

زوع فعاليت مورد ازتظار

(ميﻠيون ريال)

ازسازي

ت :ت نسين

ارزيابي كيفيت پرههاي توربين يازي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

111

1

آب و بخار

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

1

1ك

متالورژي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

-

-

ترموهيدروليك-بخش توربين آبي كوچك

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

موجود است

2

1كو1ت

ترموهيدروليك-بخش CHP

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

موجود است

-

-

سوخت و روغن

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

-

-

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1397

1398

111

1

1ك

تستهاي غيرمخرب

تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

111

1

1ك

خورديي تجهيزات صنعت برق

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

111

1

1ك

تست ازواع فيﻠتر (سوخت و روغن)

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

111

2

1كو1ت

تست ازواع پيپ و شير كنترلي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

111

2

1ك و  1ت

موجود است

2

-

1395

1396

پرههاي كيپرسور ،لولههاي بويﻠر و لولههاي كندازسور)

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

آزمون عيﻠ رد
3

شروع

پايان

()m2

مالي

ك :كارشناس

1ك

كنترل كيفيت تجهيزات زيروياهها (پرههاي توربينهاي بخار،

ايجاد شب ه هوشيند

م ان مورد زياز

منابع مورد زياز

كنتور هوشيند

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

-

-

اتوماسيون پستهاي فشار قوي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

151

3

2ك و  1ت
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رديف

هدف استراتژيك در صنعت
برق

مدت زمان (سال)
زام آزمايشگاه

مخابرات راديويي

پذير از قبي خورشيدي ،بادي،
4

زيستوده و زمين يرمايي،
احداث زيروياههاي پراكنده دي
جي (مقياس كوچك)

5

6

شروع

پايان

()m2

مالي
(ميﻠيون ريال)

ازسازي

ك :كارشناس
ت :ت نسين

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1396

موجود است

2

2ك

ديسپاچينگ

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

111

1

1ك

توربين بادي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1397

موجود است

در طرح مربوطه ديده شده است.

پي سوختي (تست استك)

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

2

طرح سيستيهاي خورشيدي (فتوولتائيك) مرجع

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

در طرح مربوطه ديده شده است.

تست موتور استرلينگ

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

1

مي روتوربين

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1394

موجود است

در طرح مربوطه ديده شده است.

ازتقال اطالعات از طريق خطوط برق

توسعه زيروياههاي تجديد

زوع فعاليت مورد ازتظار

م ان مورد زياز

منابع مورد زياز

2ك

1ك

فناوريهاي زوين سازيار با

زازو فناوري

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

24

2

1كو1ت

محيطزيست

سراميك و پﻠيير

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1395

15

1

1ك

مييزي ازرژي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

موجود است

1

1ت

مديريت مصرف  -تبريد

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

151

2

2ك

كاهش شدت ازرژي و مديريت

تعيين رازدمان موتور

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

211

در طرح مربوطه ديده شده است.

مصرف

روشنايي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1394

موجود است

2

1كو1ت

برچسب ازرژي كيپرسورهاي هرمتيك و زييه هرمتيك

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

211

2

1كو1ت

برچسب ازرژي كولرهاي يازي پنجره اي ،دو ت ه ،كازالي ،پيپ

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1396

1397

151

2

1كو1ت
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رديف

هدف استراتژيك در صنعت
برق

مدت زمان (سال)
زام آزمايشگاه

زوع فعاليت مورد ازتظار

شروع

پايان

م ان مورد زياز
()m2

منابع مورد زياز
مالي
(ميﻠيون ريال)

ازسازي

ك :كارشناس
ت :ت نسين

حرارتي

7

8

مديريت دارايي

طراحي و ساخت تجهيزات
مورد زياز صنعت برق

چيﻠرهاي تراكيي ،هواساز و برج خنك كن

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1397

511

2

1كو1ت

كيپرسور هواي فشرده

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

151

2

1كو1ت

تست محصوالت خازگي

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1395

151

2

1كو1ت

عيبيابي و ارزيابي وضعيت ترازسفورماتورهاي قدرت و توزيع

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

121

2

1كو1ت

عيبيابي و ارزيابي وضعيت خطوط ازتقال زيرو

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

611

6

2كو4ت

توربين يازي كوچك

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود

در طرح مربوطه ديده شده است.

شناسايي مواد

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

75

1

1ك

تعيين خواص م ازي ي مواد

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

75

1

1ك

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1395

1396

111

1

1ك

121

4

3كو1ت

2

1كو1ت
5ك

ش

دهي فﻠزات

طراحي و ساخت پايﻠوت حسگرهاي ابزار دقيق صنعت برق بر پايه
 MEMSو MOEMS

9

11

تامين امنيت صنعت برق كشور

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1396

ارتعاشات و آكوستيك -بخش ديناميك ماشينهاي دوار

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

موجود است

امنيت صنعت برق كشور

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

61

5

سنجش كيفيت زرم افزار

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

72

2

2ك

بدافزار

 تجهيز و راه ازدازي  توسعه

1394

1395

72

2

2ك

استقرار سيست مديريت آزمايشگاه بر اساس استازدارد ايزو 17125
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رديف

هدف استراتژيك در صنعت
برق

مدت زمان (سال)
زام آزمايشگاه

زوع فعاليت مورد ازتظار

شروع

پايان

م ان مورد زياز
()m2

36773

11

توضيحات :با توجه به تغييرات در هزينه خريد تجهيزات و تاسيسات مورد زياز ،قييتها در هر سال بايستي باززگري يردد.
 44آزمايشگاه تجهيز و راه اندازي

 14آزمايشگاه توسﻌه

منابع مورد زياز
مالي
(ميﻠيون ريال)

ازسازي

89

ك :كارشناس
ت :ت نسين
 59ك
و  31ت
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 3تجهيز و راه ازدازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي
 1-3منظر مشتري

بررسي تﻌداد آزمايشگاههاي پژوهشگاه نيرو به تﻌداد آزمايشگاههاي مورد نياز صنﻌت
نيروگاههاي توليد پراكنده داراي ظرفيت توليدي از چند كيﻠو وات تا  10مگاوات هستند كه جهت توليد انرژي الكتريكي در نقاط نزديك به مصارف
كنندگان به كار مي روند ازانواع آنها مي توان به سﻠول هاي خورشيدي  ،پيل هاي سوختي  ،ميكرو توربين ها  ،نيروگاههاي باادي و  .اشااره كارد .
چنانچه اين نيروگاه ها به شبكه متصل شوند ،اثرات مختﻠفي روي شبكه از جمﻠه كاهش تﻠفات شبكه  ،بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش قابﻠيت اطميناان
شبكه خواهند داشت].[11
=aتﻌداد آزمايشگاههاي پژوهشگاه نيرو
=bتﻌداد آزمايشگاههاي مورد نياز صنﻌت برق
a 27

 0.613
b 44
 2-3منظر مالي
رديف

موضوع

برنامه ريزي و اقدام براي جذب منابع مالي

1

افزايش كوتاه مدت منابع

 -جذب منابع داخﻠي (اماني) به ميزان حداقل ده ميﻠيارد ريال در هر سال كه بخشاي از آن باه تجهياز

مالي

آزمايشگاههاي تحقيقاتي اختصاص مييابد(.آزمايشگاه نانو فناوري با هدف جذب اعتبار پيماني از ستاد
فناوريهاي نانو)
 پيگيري از وزارت نيرو (ارسال گزارش به كارگروه تشكيل يافته به دستور مقام عالي وزارت براي جﻠبحمايت وزارت نيرو) و جذب اعتبار ساليانه به ارزش ده ميﻠيارد ريال
 تصويب پروژه هاي تحقيقاتي كه براي انجام آنها نياز به تجهيز آزمايشگاه تحقيقاتي است (آزمايشگاهمخابرات نوري  -شركت مديريت شبكه)

2

افزايش بﻠند مدت منابع

 -استفاده از محل اعتبارات عمﻠيات پروژه هاي شبكه هاي آزمايشگاه هاي مﻠي تحقيقات كشور (شامتك)

مالي

 ارسال ليست تجهيزات مورد نياز به ارزش  90ميﻠيارد ريال براي شركت توانير در خصوص تجهيز وتكميل آزمايشگاهها – جذب اعتبار مورد نياز به ارزش  9ميﻠيارد ريال

* جذب كوتاه مدت و بﻠند مدت منابع مالي با اقبال بخش خصوصي روبرو نميباشد و در شرايط حاضر توجه ايشان بيشتر مﻌطوف به تجهيز و راه اندازي
آزمايشگاههاي مرجع خدماتي مي باشد.
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 3-3منظر فرآيندهاي داخﻠي
رديف
1

برنامه ريزي و اقدام

موضوع
بحث توسﻌه آزمايشگاهها  -افزايش تﻌداد

 -هر ساله براي افزايش تﻌداد تجهيزات با هدف افزايش قابﻠيتهاي انجاام آزماون

تجهيزات با هدف افزايش قابﻠيتهاي انجام

برنامه ريزي و اقدام ميگردد.

آزمونهاي جديد در آزمايشگاههاي موجود
2

راهاندازي آزمايشگاههاي جديد

 با توجه به طرح هاي مطالﻌاتي انجام شده براي راه اندازي آزمايشگاههاي جديدبرنامه ريزي شده است.

 4-3منظر رشد و يادييري
رديف

موضوع

1

بررسي رقبا

2

توسﻌه مهارت كاركنان

برنامه ريزي و اقدام
 در حال حاضر آزمايشگاههاي تحقيقاتي در حوزه صنﻌت برق در دانشگاهها و مراكز آماوزش عاالي ازرقباي موجود هستند كه بايستي جذب پروژههاي تحقيقاتي كالن و مﻠاي و تاسايس آزمايشاگاههاي
مﻠي تحقيقات در دستور كار پژوهشگاه قرار گيرد كه در اين زمينه اقداماتي انجام شده ولي حركت در
اين مسير كند است.

آزمايشگاهها

 از نقاط ضﻌف پژوهشگاه جدي نگرفتن موضوع آموزش و افزايش مهارت كاركنان آزمايشگاههاميباشد .اين موضوع بايستي از طرف رياست اجباري گرديده و قسمت آموزش آنرا بطور اثربخش
اجرا نمايد.

3

استفاده از نيروهاي
متخصص

 از نقاط قوت پژوهشگاه جذب نيروهاي متخصص در زمينه هاي مختﻠف پژوهشي مي باشد كهتوانايي فﻌاليت در آزمايشگاههاي تحقيقاتي نيز دارند .اين موضوع همواره مورد تائيد مشتريان خدمات
پژوهشي پژوهشگاه بوده است.

 5-3طراحي برزامه عيﻠياتي تجهيز و راه ازدازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي
برنامه عمﻠياتي روشي است كه شما را اطمينان ميبخشد تا چشم انداز سازمانتان را بطور دقيق و روشن مشخص كنيد،
همچنين روشي را توضيح ميدهد كه گروه شما بكار ميگيرد تا استراتژيها را به تحقق اهداف منتهي كند .يك برنامه عمﻠياتي
شامل مجموعهاي از گامهاي عمﻠياتي است كه انجام ميگيرد تا به اهداف از پيش تﻌيين شدهمان برسيم .در برنامه عمﻠياتي،
خروجي برنامه مشخص ميشود ،منابع تخصيص مييابد و فرايند كار تحﻠيل ميگردد .هر فﻌاليت ،هر رويه ،هر فرايند بطور
دقيق مشخص شده و بيان مي گردد كه هر كار توسط چه كسي و چه زماني انجام شود و چه كسي مدير اجرا و پاسخگوي
هريك از مراحل برنامه است.
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هر گام عمﻠياتي ميبايست اطالعات زير را در برگيرد]:[12
-

چه اقداماتي ميبايست انجام شود

-

چه كسي مسئول انجام اقدامات تﻌيين شده مي شود

-

چه زماني هر يك از اقدامات و فﻌاليت ها بايستي انجام گيرند و هر فﻌاليت تا چه زماني بطول ميانجامند

-

چه منابﻌي نياز است تا اقدامات و فﻌاليت هاي مربوطه انجام پذيرد

-

اطالعات حاصل به چه كساني بايد منتقل شود؟

 1-5-3يام هاي طراحي برزامه عيﻠياتي

 .1در گام اول براي طراحي و تدوين برنامه عمﻠياتي ،اهداف و مقاصد سازمان را تﻌيين ميكنيم.
 .2در گام دوم مقاصد و اهداف اختصاصي سازمان را تﻌيين ميكنيم .مقاصد ،اجزاي قابل سنجشتر و اختصاصيتر براي نيل به
اهداف هستند ،كمي بوده و بهتر ميتوان در چارچوب زمان آنها را اجرا و پيشرفت را تﻌقيب نمود .مقاصد بايد SMART1
باشند يﻌني اختصاصي ،قابل سنجش ،قابل دسترس ،مبتني بر نتيجه و زماندار باشد .مقاصد نحوه نيل به نتايج را نميگويد بﻠكه
نتايج مطﻠوب را بيان ميدارند.
 .3در گام سوم استراتژي تدوين ميشود :استراتژي راه و روش رسيدن به هدف است .براي تهيه برنامه عمﻠياتي مديران،
سرپرستان و اعضاي كﻠيدي دخالت دارند .هزينهها و مزاياي احتمالي هر استراتژي ارزشيابي ميشود تا استراتژي كارا انتخاب
گردد .استراتژي نشان ميدهد نتايج چگونه حاصل شوند .استراتژيها در قالب روش ،نگرش و پاسخ هايي ميباشند كه براي
رسيدن به هدف بكار ميروند .استراتژي منجر به تهيه برنامه اجرايي ميشود .تﻌيين استراتژي مستﻠزم ارزشيابي هزينهها ،مزايا و
پيامدهاي هر روش است.
 .4در گام چهارم گامهاي عمﻠياتي براي انجام فﻌاليتها تﻌيين ميشود
 .5در گام پنجم چارچوب زماني براي انجام هر گام اجرايي تﻌيين ميشود

Specific – Measurable – Achievable – Results focused – Time bound

1
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 .6در گام ششم منابع ضروري و مورد نياز تﻌيين ميشود
 .7در گام هفتم شاخصهاي سنجش و پايش عمﻠكرد تﻌيين ميگردد :مشكلترين و مهمترين بﻌد فرايند برنامهريزي
استراتژيك ،انتخاب و برقراري شاخص سنجش عمﻠكرد ميباشد .لزوم سنجش عمﻠكرد آن است كه كيفيت خدمات ارتقاء يافته
و هزينهها كاهش يابند ،همچنين بر ابﻌاد مهم كار توجه شود و ميزان پيشرفت برنامه محاسبه گردد .سنجش عمﻠكرد به
سازمانها كمك ميكند تا اطمينان يابيم كه منابع صرف فﻌاليتهايي ميشود كه ارزش آن را دارد .سنجش عمﻠكرد فرايندها را
روشن ميكند و ذينفﻌان را با نتايجي كه از انجام امور بدست ميآيد آگاه ميكند.
 .8در گام هشتم پايش عمﻠكرد انجام ميگيرد
پايش عمﻠكرد برنامه هاي عمﻠياتي بر اساس ورودي ها و ستاده ها و همچنين نتيجه فﻌاليت و يا افزايش بهره وري و كيفيت
مشخص مي گردد .در بين اين شاخص ها شاخص نتيجه پيامد و آثار بﻠند مدت نيل برنامه به اهداف را ميسنجد .منﻌكس كننده
نتايج تحقق يافته و مزاياي بدست آمده است كه در اين تحقيق اين شاخص براي ارزيابي فﻌاليتهاي برنامه ريزي شده در برنامه
عمﻠياتي انتخاب شده است.
عالوه بر پيگيري اجراي اهداف ،مقاصد و برنامهها ،بايستي پيشرفت عمﻠكردها را نيز در فواصل زماني مﻌين پايش كرد .نتايج
سنجش عمﻠكرد بايستي به صورت جدول يا نمودار نشان داده شود .مقايسه عمﻠكردهاي حقيقي با برنامهريزي شده مبنايي را
براي ارزشيابيهاي دورهاي را فراهم ميكند .مدير بايد به اين نتايج توجه و دليل عدم تحقق نتايج مورد انتظار را تﻌيين كند و
اين اطالعات را براي بازبيني و اصالح سياستها ،رويهها ،اهداف و مقاصد بكار برد .كنترل پيشرفت عمﻠكرد يكي از مهمترين
روشهاي سنجش تحقق اهداف است.
پايش در واقع نظارت ،سنجش و ثبت نحوه انجام فﻌاليتها است تا از آن طريق برنامه كنترل شود.
موقع پايش برنامه عمﻠياتي بايستي به زمان ،شكسته شدن برنامه به مراحل مختﻠف ،تﻌيين مسئول برنامه ،وجود منابع موردنياز،
جزئي نمودن برنامه اجرايي به ميزان كافي ،تناسب برنامه با اهداف و تسهيل رسيدن به مقصد توجه نمود.
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 1-5-3برزامه عيﻠياتي تجهيز و راه ازدازي آزمايشگاههاي مرجع و تحقيقاتي
– وضعيت موجود
در حال حاضر از تﻌداد  44آزمايشگاه جديد كه مورد نياز صنﻌت برق كشور است  27آزمايشگاه در مجموعه پژوهشگاه نيرو راه
اندازي و مورد بهره برداري قرار گرفته است.
از آنچه در حال حاضر كميته فني و بازرگاني شركت توانير جهت انجام آزمون بر روي تجهيزات الويت دار شبكه توزيع ،انتقال و
پست و حوزه توليد نيرو مشخص كرده است حدود  83درصد قابﻠيت انجام آزمون وجود دارد كه البته اين موضوع تحت شرايط
استفاده از آزمايشگاههاي همكار در شبكه آزمايشگاههاي صنﻌت برق كشور مي باشد .در صورتيكه اگر ساير تجهيزات نيز مورد
بررسي انجام آ زمون قرار گيرند درصد ذكر شده به پائين تر از اين عدد خواهد رسيد .در حال حاضر جذب سرمايه گذاري هاي
الزم براي تجهيز و راه اندازي آزمايشگاههاي جديد و توسﻌه آزمايشگاههاي موجود ضﻌيف مي باشد .لزوم بازنگري در سياست
هاي جذب اعتبارات دولتي و خصوصي از طريق ايجاد فضاي حاكميتي در امر اداره آزمايشگاههاي مرجع در پژوهشگاه و
گسترش شبكه آزمايشگاهي از مهمترين فﻌاليتهاي است كه بايد اجرا گردد .ايجاد جذابيت هاي خاص براي سرمايه گذاري
بخش خصوصي و ساير ذينفﻌان در اين حوزه ميتواند به امر تجهيز و توسﻌه آزمايشگاههاي مورد نياز صنﻌت انرژي و نيرو
بخشد.
هر چند ميزان سرمايه گذاري در اين حوزه چندان كم نيست ولي درآمد حاصﻠه در اين حوزه رضايت بخش و قابل توجه نمي
باشد .نيود يك ساختار مشخص و پويا براي امر بازاريابي و عدم به نمايش گذاردن توانايي هاي موجود در حوزه ارائه خدمات
آزمايشگاهي در بازارهاي داخل و خارج از كشور لزوم راه اندازي زيرساختار مورد بحث را با تشكيل دفتر بازاريابي و توسﻌه بازار و
ارائه و تدوين يك طرح جامع و حرفه اي بازاريابي به وضوح نشان مي دهد.
توجه به كنترل هزينه ها در ابﻌاد مختﻠف در آزمايشگاهها براي مديريت هزينه و ممانﻌت از انجام كار با هزينه و خسارت باال نشان داده است كه در
سالهاي اخير نسبت درآمد به هزينه كل بهبود داشته است كه بايستي با توجه به روشهاي جديد اين موضوع با جديت پيگيري گرديده و حتي از
فﻌاليت ضرر ده آزمايشگاهها ممانﻌت بﻌمل آورد.
تﻌداد نيروي متخصص آزمايشگاهي به غي ر از تﻌداد محدودي كه در شرايط افزايش موقتي كار در آزمايشگاه نياز است در حال حاضر مناسب مي
باشد .ولي آموزش پرسنل شاغل در آزمايشگاهها رضايت بخش نمي باشد .به ويژه اينكه دوره هاي آموزشي تخصصي بايد اجرايي گردد.
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هدف كﻠي:1
 -1ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
هدف اختصاصي: 2
 -1افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
استراتژي هاي هدف اختصاصي:
 -1-1توسﻌه و يا تكميل آزمايشگاههاي تحقيقاتي در قالب پروژه هاي تحقيقاتي به ويژه در حوزههاي الويتهااي تحقيقااتي
صنﻌت برق
 -2-1توسﻌه كمي و يا تكميل آزمايشگاههاي مرجع از طريق بهره برداري از منابع مالي دولتي و مشاركت بخش خصوصاي
در سرمايه گذاريهاي مستقل و مشترک
 -3-1شناسايي آزمايشگاهها در سطح كشور به منظور ايجاد شبكه هاي تخصصي آزمايشگاهي
 -4-1رشد درآمد ناشي از آزمايشگاههاي جديد و توسﻌه آزمايشگاههاي موجود
 -5-1مديريت هزينه آزمايشگاههاي موجود
 -6-1توسﻌه و بهبود نيروي انساني
 -7-1ارتقاء بهره وري پرسنل

Goal
Objectives

1
2
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مدت زمان اقدام
هدف استراتژي

مقدار فعﻠي

هدف عيﻠياتي

تعريف شاخص (سنجه)

واحد

تجهيز و راه اندازي

راه اندازي آزمايشگاه هاي جديد

تﻌداد

1

توسﻌه آزمايشگاه هاي موجود

تﻌداد

27

مسئول ازجام اقدامات

شروع

پايان

شاخص

افزايش تﻌداد

و توسﻌه

تﻌداد تجهيزات جديد

آزمايشگاهها و
توسﻌه آزمايشگاههاي
موجود با توجه به

آزمايشگاههاي فﻌﻠي
خريد تجهيزات جديد

مشاركت بخش خصوصي

7

44

1398

4
يروههاي پژوهشگاه زيرو و
مشاركت بخش خصوصي

درصد

1394

 1سال

 5سال

1

11

نسبت تﻌداد آزمايشهاي ممكن قابل
انجام به تﻌداد آزمايش هاي

جامﻌيت خدمات

تﻌداد

منابع مالي مورد
زياز (ميﻠيون ريال)

يروههاي پژوهشگاه زيرو و

آزمايشگاههاي جديد

اهداف كيي

1394

14

21

1398
71

63

111

درخواستي

آزمايشگاهي
ايجاد جذابيت براي

جذب منابع دولتي

ميﻠيون ريال

111ر11

جذب منابع بخش خصوصي

ميﻠيون ريال

111ر11

تﻌداد شبكه ها

تﻌداد

1

يروههاي پژوهشگاه زيرو و

سرمايه گذاري هاي
دولتي و خصوصي
شناسايي آزمايشگاهها

ايجاد شبكه هاي

در سطح كشور

تخصصي آزمايشگاهي

مركز آزمايشگاههاي مرجع

يروههاي پژوهشگاه زيرو و
مركز آزمايشگاههاي مرجع

1394

1394

1398

1398

3

21

برنامه استراتژيك مركز آزمايشگاههاي مرجع
40
ويرايش اول،اسفند1393
رشد درامد ناشي از
آزمايشگاههاي جديد و

تهيه برنامه مديريت

درامد آزمايشگاههاي جديد و

توسﻌه آزمايشگاههاي

بازاربابي

آزمايشگاههاي موجود

ميﻠيون ريال

111ر31

دفتر توسعه بازار

1394

1398

موجود
ارتقاي بهره وري
آزمايشگاههاي موجود

مديريت هزينه
آزمايشگاههاي موجود

اجراي برنامه

نسبت درآمد به قيمت تمام شده

درصد

1

آزمايشگاهها

1394

1398

-

-

كنترل هزينه

نسبت درآمد به هزينه

درصد

1.8

آزمايشگاهها

1394

1398

1

2

تﻌداد نيروي متخصص آزمايشگاهي

تﻌداد

54

آزمايشگاهها و مركز

1

89

نفر/ساعت

1.47
2
51

توسﻌه و بهبود نيروي

جذب نيروي

انساني

متخصص

آموزش پرسنل به ازاء هر نفر

افزايش انگيزش و

ميزان پاداش به كل حقوق و دستمزد

درصد

ارتقاء جايگاه پرسنل

ميزان رضايت كاركنان

درصد

آزمايشگاهها

پرسنل با رتبه مربي آزمايشگاهي

ارتقاء بهره وري
پرسنل

آزمايشگاههاي مرجع

تﻌداد

2

1394

1398

و معاوزت برزامه ريزي

مركز آزمايشگاههاي مرجع
و معاوزت برزامه ريزي

1394

1398

11

31

15

25

71
8

111
38

در همين راستا ضروري است تا كﻠيه اطالعات تحت مديريت مﻌاونت فناوري ،مركز آزمايشگاههاي مرجع و دفتر برنامه ريزي و بودجه قرار گرفته و بر حسن اجراي برنامه نظارت گردد.
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G
O1
S1-1

هدف كﻠي :
هدف اختصاصي :1
استراتژي:1-1

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
توسﻌه و يا تكميل آزمايشگاههاي تحقيقاتي در قالب پروژه هاي تحقيقاتي باه

ويژه در حوزه هاي الويتهاي تحقيقاتي صنﻌت برق
برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :1-1
زام فعاليت
شناسايي محﻠهاي اخذ پروژه
تﻌريف پروژه هاي كالن با بحث توسﻌه و تكميل آزمايشگاههاي تحقيقاتي
پيگيري و تصويب پروژه ها
اجراي پروژه تامين و خريد تجهيزات آزمايشگاهي
افزايش اعتبار اماني و اعتبار رديف بودجه

G
O1
S1-2

هدف كﻠي :
هدف اختصاصي :1
استراتژي:2-1

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
توسﻌه كمي و يا تكميل آزمايشگاههاي مرجع از طريق بهره برداري از منابع

مالي دولتي و مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي مستقل و مشترک
برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :2-1
زام فعاليت
مبادله تفاهم نامه با شركت توانير
عقد قراردادهاي ساليانه با شركت توانير
جذب اعتبارات وزارت نيرو
تهيه دستورالﻌمل جذب سرمايه هاي خصوصي با توجه به ايجاد جذابيت براي سرمايه گذاري اين بخش
مبادله قرارداد با شركتهاي خصوصي
افزايش اعتبار اماني و اعتبار رديف بودجه
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G
O1
S1-3

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي

هدف كﻠي :

افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود

هدف اختصاصي :1
استراتژي:3-1

شناسايي آزمايشاگاه هاا در ساطح كشاور باه منظاور ايجااد شابكه هااي تخصصاي

آزمايشگاهي
برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :3-1
زام فعاليت
شناسايي آزمايشگاههاي تخصصي در سازمانها ،دانشگاهها و مراكز تخصصي بر اساس محورهاي تحقيقاتي گروه پژوهشي
مكاتبات و اخذ مدارک الزم
تهيه برنامه ارزيابي و اجراي آن
بررسي زيرساخت هاي الزم جهت ايجاد پورتال شبكه آزمايشگاههاي تخصصي
ايجاد پورتال شبكه آزمايشگاههاي تخصصي

G
O1
S1-3

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي

هدف كﻠي :

افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود

هدف اختصاصي :1

رشد درآمد ناشي از آزمايشگاههاي جديد و توسﻌه آزمايشگاههاي موجود

استراتژي:4-1

برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :4-1
زام فعاليت
تشكيل دفتر بازاريابي و توسﻌه بازار
تهيه برنامه مديريت بازاربابي Biz Plan
تهيه برنامه عمﻠياتي
بررسي زيرساخت هاي الزم
تكميل و تهيه زيرساخت الزم
اجراي برنامه عمﻠياتي با هدف افزايش برند پژوهشگاه نيرو

G
O1

هدف كﻠي :
هدف اختصاصي :1

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
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S1-4

استراتژي:5-1

مديريت هزينه آزمايشگاههاي موجود

برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :5-1
زام فعاليت
مطالﻌه حجم كار هر آزمايشگاه و بررسي ظرفيتهاي موجود در هر آزمايشگاه
بررسي و تطابق تﻌداد پرسنل با كميت كار آزمايشگاهي با توجه به الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
مديريت خزينه هاي جاري با صرفه جويي در تامين مواد و مصرف آنها
اجراي تكنيك هاي الزم در خصوص كاليبراسيون تجهيزات و دستگاههاي آزمون با هدف صرفه جويي در هزينه كاليبراسيون
مراقبت از دستگاههاي آزمون به منظور ممانﻌت از هزينه هاي تﻌمير و تﻌويض

G
O1
S1-5

هدف كﻠي :
هدف اختصاصي :1
استراتژي:6-1

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
توسﻌه و بهبود نيروي انساني

برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :6-1
زام فعاليت
آموزش پرسنل موجود با هدف افزايش سطح كارايي و توانمندي و جذب نيروهاي متخصص مورد نياز

G
O1
S1-6

هدف كﻠي :
هدف اختصاصي :1
استراتژي:7-1

ارائه خدمات برتر و افزايش درآمد خدمات آزمايشگاهي
افزايش تعداد آزمايشگاهها و توسعه آزمايشگاههاي موجود
ارتقاء بهره وري

برزامه اجرايي در راستاي هدف عيﻠياتي مربوط به استراتژي :7-1
زام فعاليت
ايجاد جذابيت و انگيزش در انجام امور آزمايشگاهي با تخصيص و پرداخت پاداش هاي الزم
تﻌريف شغل آزمايشگاهي و ايجاد مكانيزم و سيستم رشد و ارتقاء
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