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مقدمه
أشٚص ٜدس ػشاػش خٟبٖ ٔجبحث ٔشثٛط ث ٝا٘شطي ثب حؼبػيز ثيـششي ٘ؼجز ثٌ ٝزؿش ٝدس سٕبٔي اثعبد
الشلبدي ،ػيبػي  ٚأٙيشي ديٍيشي ٔيؿٛد .إٞيز ايٗ ٔجبحث سٚص ث ٝسٚص دس حابَ ازاضايؾ ثاٛدٚ ٜ
ٔغبِعبر ٔشثٛط ث ٝآٖ ثشاي سٕبٔي وـٛسٞب اص ضشسٚر ساٞجشدي خبف ثشخٛسداس اػز .اص خّٕٔ ٝؼابلُ
ٔ ٚ ٟٓحبلض إٞيز ايٗ حٛصٔ ٜيسٛاٖ ث ٝسأٔيٗ ا٘شطي دبيذاس ،ثب ويفيز  ٚػبصٌبس ثب ٔحيظ صيؼز اؿبسٜ
ٕ٘ٛد .ثب سٛخ ٝثٔ ٝضايبي صيؼاز ٔحيغاي ،الشلابدي ،اخشٕاب ي  ٚػيبػاي اػاشفبد ٜاص ػيؼاشٓٞابي
رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي ،ثٝوبسٌيشي ايٗ آٟ٘ب ٔيسٛا٘ذ ث ٝسأٔيٗ ا٘شطي دبيذاس ،ثب ويفيز  ٚػبصٌبس ثب
ٔحيظ صيؼز وٕه ٕ٘بيذ .اص ايٗ سٔ ٚيسٛاٖ ٌفز و ٝيىي اص ٔؼبلُ ٔ ٟٓدس حٛص ٜا٘شطي ،ثٝوابسٌيشي
ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبصي اػز  ٚإٞيز ايٗ ٔجبحث سٚص ث ٝسٚص دس حبَ ازضايؾ ٔيثبؿذ.
وبسثشدٞبي ٚػيع زٙبٚسيٞبي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي  ٚسلبثزدزيشي آٖٞب ٔٛخت ضشٚسر سٛػعٝ
زٙبٚسي آٟ٘ب دس وـٛس ؿذ ٜاػز .اِىششيؼيش ٝوبالي ٕذ ٜلشٖ ثيؼز  ٚيىٓ اػز  ٚثاٙٔ ٝواٛس ساأٔيٗ
أٙيز ؿجى ،ٝازضايؾ سِٛيذ ا٘شطي اِىششيىي  ٚدبػخٍٛيي ث ٝسغييشار ٔلشف (ثابسٞ ،،آ ثاشاي ساأٔيٗ
سغييشار سٚصا٘ ٓٞ ٚ ٝسغييشار زلّي دس ػغٛح ثبس ٛ٘ ٚػب٘بر ِحو ٝثِ ٝحوا٘ ٝيابص ثا ٝرخياش ٜا٘اشطي
اِىششيىي دس وـٛس ٚخٛد داسد .اػشفبد ٜاص ػبٔب٘ٞٝابي رخياشٜػابص ا٘اشطي اِىششيىاي  ٕٞا ٖٛسّٕجاٝ
ثشق-آثي ،ثبسشيٞب ،چشخ عيبس ،وٕذشػٛس ٛٞا  ٚاثشخبصٖٞب ثؼيبس وبسآٔذسش ٔ ٚمش ٖٚثٝكاشزٔ ٝايثبؿاذ.
ثٝوبسٌيشي رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي أىبٖ سأٔيٗ ٚيظٌيٞب ٔ ٚضايبي اػبػاي ثاشاي ؿاجى ٝثاشق
وـٛس خٛاٞذ داؿز و ٝجبسسٙذ اص :ديهػبيي ،وٙششَ زشوب٘غ ،حزف ٘ٛػب٘بر ،سأٔيٗ سٛاٖ دـشيجبٖ ٚ
دبيذاسي ؿجى .ٝزٙبٚسيٞبي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي خذيذ ٞآچٙايٗ ػاشٔبيٌٝازاسي دس سِٛياذ،
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ا٘شمبَ  ٚيب سٛصيع سا ث ٝسعٛيك ٔي ا٘ذاص٘ذ .ايٗ ػيؼشٓٞبي رخيش ٜػبصي ا٘شطي ٓٞچٙيٗ داساي لبثّياز
ٌؼششؽ دس ػغح سٛصيع يب حشي ٔلشف ٔيثبؿٙذ.
اػشفبد ٜاص ٔٙبثع سدذيذدزيش دس سِٛيذ ا٘شطي داساي ٔحذٚديزٞبيي  ٕٞا ٖٛازاضايؾ ٘ٛػاب٘بر  ٚاذْ
لغعيز دس شض ٝا٘شطي اِىششيىي اػز .ثٝوبسٌيشي زٙبٚسيٞبي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي ٔخشّا
يىي اص ٔٙبػتسشيٗ سٚؽٞبي حُ ايٗ ٔـىُ ٔيثبؿذ .ثب اػشفبد ٜاص رخيشٜػبصٞبي ا٘اشطي اِىششيىاي
أىبٖ اػشفبد ٜاص ا٘شطيٞبي سدذيذدزيش ث ٝكٛسر دشاوٙذ ٚ ٜيب دس ٔميبع ثضسي زشا ٓٞؿاذ ،ٜوا ٝاياٗ
أش ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ثب ث وبٞؾ خشٚخي ٌبصٞبي ٌّخب٘ٝاي  ٚآاليٙذٔ ٜحيظصيؼز ؿاذ ٚ ٜثاذيٗ سشسيات
ٔٙدش ث ٝوبٞؾ آِٛدٌي ٛٞا ،و ٝيىي اص ٔعضالر اكّي ؿٟشٞبي ثضسي اػزٔ ،يؿٛد.
يىي ديٍش اص وبسثشدٞبي ٔ ٟٓرخيشٜػبصٞبي ا٘شطي ،اػشفبد ٜدس ٚػبيُ حُٕ ٘ ٚمُ دابن (ٞيجشياذي ٚ
ثشلي ،اػز ،و ٝثب سٛخ ٝث ٝػ 60 ٟٓدسكذي حُٕ ٘ ٚمُ اص ٘فز سِٛيذي خٟابٖ ،اػاشفبد ٜاص حٕاُ ٚ
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٘مُ دبن ثٛ٘ ٝث ٝخٛد ٔيسٛا٘ذ ػجت وبٞؾ آِٛدٌيٚ ،اثؼشٍي ث٘ ٝفز ٚ ٚاسدار ػٛخزٞبي زؼايّي ٚ
دس ٘شيد ٝوٕه ث ٝسؿذ الشلبدي وـٛس ؿٛد.
اص ػٛيي ديٍش رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي ثب ايفبي ٘مؾ دس حّمٞٝبي دٙحٌب٘ ٝص٘ديش ٜاسصؽ سِٛياذ
اِىششيؼيشٙٔ ٝدش ث ٝشض ٝدبيذاس  ٚلبثُ ا شٕبد ا٘شطي اِىششيؼيشٔ ٝيؿ٘ٛذ ،و ٝاياٗ أاش ٔايسٛا٘اذ دس
سٛػع ٝالشلبدي وـٛس ثٚ ٝاػغ ٝسؿذ كٙبيع ٚاثؼاش ٝثا ٝويفياز اِىششيؼايش ٝػاٟيٓ ثبؿاذ .يىاي اص
چبِؾ ٞبي ٔ ٟٓوـٛس دس صٔي ٝٙسحمك ذاِز اخشٕب ي ،اسال ٝخذٔبر  ٚأىب٘بر سزابٞي ثاشاي ٔٙابعك
دٚسازشبدٔ ٚ ٜحش ْٚاػز ،ثب سٛخ ٝثٔ ٝذسٖ ؿذٖ ص٘ذٌي ٔشدْ ،سأٔيٗ ا٘شطي اِىششيىي يىي اص ٘يبصٞاب ٚ
ضشٚسيبر اػبػي ص٘ذٌي ث ٝؿٕبس ٔيسٚد .سأٔيٗ ا٘شطي اِىششيىي ثشاي ٔٙبعك دٚسازشبد ٜثذ ٖٚاػاشفبدٜ
اص رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي أىبٖدازيش ٘يؼاز ،اص اياٗ س ٚسٛػاع ٝاياٗ ػابٔب٘ٞٝاب اص ٔؤِفاٞٝابي
سأٔيٗوٙٙذ ٜسزب ٜاخشٕب ي ثشاي ؿٟش٘ٚذاٖ وـٛس ٘يض ٔحؼٛة ٔيٌشدد.
رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي  ٓٞچٙيٗ اص عشيك ثخؾٞبي ٔخشّفي ٔب٘ٙذ ثبالثشدٖ ثٟشٚ ٜسي ؿاجى،ٝ
سٛػع ٝؿجى ٝسٛصيع ثشق وـٛس ،حُٕ ٘ ٚمُ دبن ٔ ٚشعبلجبً وبٞؾ ٚاثؼشٍي ث ٝػاٛخز ٞابي زؼايّي
ٔٙدش ثٔ ٝضايبي الشلبدي ثؼيبسي ٔيٌشدد ث ٝعٛسي و ٝديؾثيٙي ٔيؿٛد ايٗ رخيش ٜػابصٞب ثابصاسي
ػبِيب٘ ٝحذٚد  200اِي ٔ 600يّيبسد دالس سا سب ازك  1404ث ٝخٛد اخشلبف دٙٞذ.
ثب سٛخ ٝثٛٔ ٝاسد روش ؿذٔ ٜـخق اػز و ٝسٛػع ٝزٙبٚسي رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كاٙعز
ثشق وـٛس ٔٙبزع الشلبدي ،ػيبػي ،اخشٕب ي  ٚصيؼز ٔحيغي ثؼيبسي ثٕٞ ٝشا ٜداسد .دس اياٗ ساػاشب
ضشٚسر اسخبر سٚيىشدي خبٔع دس سٛػع ٝزٙبٚسي رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ٚخاٛد
داسد.
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با ات کا هب خدا وند متعال صنعت ربق کشوز رد افق  4141و رد
تح
چش
زاستاي قق سند ماندا ش بیستساهل ،با تأکید رب

ضم
مب
خودات کایی و تنی رب نیسوي انسانی بومی و ه توهج هب

مقوهل حفظ محیط شیست ،با دستیابی هب دانش فنی طراحی،

ساخت و بهرهربدازي اش ساماهناهي اولویتداز ،نیاش
کشوز رد ذخیسهساشي ارنژي الکتسیکی متناسب با
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کازربداهي شبکو ربق (کنتسل فرکانس ،ازتقا کیفیت

توان ،پیکسایی ،پایدا زي شبکو) ،خوردواهي ربقی و

ارنژياهي تجدیدپرری رد صنعت ربق اتمیه خواهد شد.
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اهداف توسعه فناوري
اٞذاف سعييٗ ؿذ ٜثشاي سحمك چـٓا٘ذاص ايٗ ػٙذ ث ٝؿشح صيش ٔيثبؿذ:
 ثٝوبسٌيشي ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق ثٙٔ ٝوٛس وٕه ث ٝازاضايؾ
دبيذاسي ؿجى ٚ ٝويفيز شض ٝا٘شطي ؿجى ٝاِىششيىي
 وٕه ث ٝسزع ٔـىالر ثشقسػب٘ي ثٙٔ ٝبعك ٔحش ْٚخبسج اص ؿاجى( ٝاص خّٕاٙٔ ٝابعك دٚس اص
ؿجى ٚ ٝخضايش وٓخٕعيز ،ثب ثٝوبسٌيشي ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي
 وٕه ث ٝازضايؾ ػ ٟٓثشق سدذيذدزيش ثب اػشفبد ٜاص ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي دس
٘يشٌٚبٜٞبي سدذيذدزيش
 وٕه ث ٝسٛػع ٝحُٕ ٘ ٚمُ اِىششيىي ثب ثٟشٌٜيشي اص ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي
 وٕه ث ٝوبٞؾ ا٘شـبس آاليٙذٜٞبي صيؼز ٔحيغي ثب اػشفبد ٜاص ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘اشطي
اِىششيىي دس ثخؾٞبي ٔخشّ كٙعز ثشق

راهبردهاي توسعه فناوري
دس ٟ٘بيز دغ اص ثشسػي سٚؽ اوشؼبة زٙبٚسي ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبصي ا٘اشطي اِىششيىاي  2 ٚساٞجاشد
ٔشٙبػت ثب سٚؽ اوشؼبة ٔـخق ؿذ ٜؿٙبػبيي ؿذ .ايٗ ساٞجشدٞب جبسرا٘ذ اص:
 ،1دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي زٙبٚسيٞبي سِٛيذ  ٚثٝوبسٌيشي ػبٔب٘ٞٝبي
 ثبسشي ػشة-اػيذ ديـشزشٝ
 ثبسشي ِيشئٛي
 سّٕج ٝثشق-آثي
 ثبسشي خشيب٘ي
 ،2دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي زٙبٚسيٞبي سِٛيذ  ٚثٝوبسٌيشي خبصٖ  ٚاثشخبصٖ  ٚچشخعيبس اص عشياك
ٕٞىبسيٞبي خبسخي.
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اقدامات و سياستهاي توسعه فناوري
 .1الذأبر  ٚػيبػزٞبي الصْ ثشاي سزع چبِؾٞبي وّي سٛػاع ٝػيؼاشٓٞابي رخياشٜػابصي ا٘اشطي
اِىششيىي دس كٙعز ثشق ثش اػبع وبسوشدٞبي ٔخشّ :
اِ  ،الذأبر ٔشثٛط ث ٝوبسآزشيٙي
 سذٚيٗ ثؼش ٝخبٔع ؿٙبػبيي ،سـىيُ  ٚسٛإ٘ٙذػبصي سـىُٞب ٟ٘ ٚبدٞبي غيشدِٚشاي ّٕاي ٚ
كٙفي دس حٛص ٜػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي
 سذٚيٗ  ٚسلٛيت آييٗ٘بٔ ٝاخشايي ؿٙبػبيي  ٚحٕبيز اص وبسآزشيٙبٖ حٛص ٜرخيشٜػبصي ا٘اشطي
اِىششيىي
 سذٚيٗ ثؼشٞٝبي خبٔع ساٞىبسٞبي حٕبيز اص خزة ػشٔبيٌٝزاسي دس ايٗ حٛصٜ
 سايض٘ي ثب ثب٘هٞب  ٚكٙذٚقٞبي ٔبِي ثشاي سأٔيٗ ا شجبسار ٔٛسد ٘يبص
ة ،الذأبر ٔشثٛط ث ٝسٛػع ٝدا٘ؾ:
 سـىيُ وبسٌش ٜٚدظٞٚؾ  ٚسحميمبر دس حٛص ٜػبٔب٘ٞٝبي ثب اِٛٚيز دس رياُ ٔشواض ساٞجاشدي
سٛػع ٝزٙبٚسي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق
 سذٚيٗ ٘مـ ٝدا٘ـي ٞش يه اص رخيشٜػبصٞبي ثب اِٛٚيز دس كٙعز ثشق (ؿٙبخز دشب٘ؼيُٞابي
دا٘ـي ٔٛخٛد دس عشاحي  ٚػبخز ػبٔب٘ٞٝب،
 سٟي ٚ ٝچبح خجش٘بٔ ٝزٙابٚسي رخياشٜػابصي ا٘اشطي اِىششيىاي دس كاٙعز ثاشق (ثاٙٔ ٝواٛس
اعالعسػب٘ي دس ساثغ ٝثب زعبِيزٞب  ٚدػشبٚسدٞبي دا٘ـٍبٜٞاب ٔ ٚشاواض سحميمابسي ٔخشّا دس
5

حٛص ٜػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي ثب اِٛٚيز،
 سذٚيٗ ،سلٛيت  ٚاثالغ آيايٗ٘بٔا ٝحٕبياز اص داشٚطٜٞابي دظٞٚـاي-سحميمابسي دا٘ـاٍبٜٞاب،
دظٞٚـىذٜٞب ٔ ٚشاوض كٙعشي دس حٛصٜ
 عشاحي ثؼش ٝحٕبيز ػيبػي اص حضٛس كٙعزٌشاٖ ثب ٕٞشاٞي ٔؼئِٛيٗ وـٛسي دس ػافشٞب ٚ
سعبٔالر ثيٗإِّّي
 ؿٙبػبيي اِٛٚيزٞبي كٙعز ثشق وـٛس دس حٛص ٜوبسثشد رخيشٜػابصٞب  ٚساذٚيٗ دػاشٛساِعُٕ
حٕبيز اص عشحٞبي وبسثشدي ٓٞساػشبي ايٗ اِٛٚيزٞب
 سـىيُ سيٓ اسصيبثي  ٚا شجبسػٙدي زعبِيزٞبي دظٞٚـي ثب حضٛس ٕ٘بيٙذٌبٖ دا٘ـٍب ٚ ٜكٙعز
ثشق  ٚسخليق آٖٞب ثٙٔ ٝوٛس ساٞجشي سحميمبر ايٗ حٛصٜ
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 ايدبد يه ثب٘ه اعال بسي خبٔع  ٚثٝسٚص آٔبيؾ ّٔي صيشػابخزٞاب  ٚسدٟياضار آصٔبيـاٍبٞي
ٔشسجظ ثب زٙبٚسي ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي ثشاي اػشفبد ٜدظٞٚـٍشاٖ ايٗ حٛصٜ
 ايدبد ٔشوض آصٔبيـٍب ٜدس صٔي ٝٙرخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق
 ساٜا٘ذاصي ػبٔب٘ ٝثجز دا٘ؾ رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق
ج ،الذأبر ٔشثٛط ث ٝا٘شـبس دا٘ؾ:
 ثشٌضاسي وٙفشا٘غ ٕٞ ٚبيؾ سخللي دس صٔي ٝٙرخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي  ٚوبسثشد آٖٞب
دس كٙعز ثشق دس وٙبس وٙفشا٘غٞبي ٕٞ ٚبيؾٞبي ٔخشّ كٙعز ثشق
 ثشٌضاسي دٚسٜٞبي آٔٛصؿي سخللي دس ساثغ ٝثب ضشٚسر ثٝوابسٌيشي رخياشٜػابصٞبي ا٘اشطي
اِىششيىي دس ثخؾٞبي ٔخشّ كٙعز ثشق
 عشاحي  ٚزعبَػبصي زشْٞٚبي سخللي دس ثؼشش ؿجىٞٝبي اخشٕب ي دس حٛص ٜزٙبٚسيٞبي ثاب
اِٛٚيز
 ثشٌضاسي ٕ٘بيـٍب ٜسخللي رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس ثخـي اص ٕ٘بيـٍبّٔ ٜي كٙعز
ثشق
 سٟي ٚ ٝا٘شـبس ٘ـشيّٕ ٝي  -سخللي دس حٛص ٜػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي
د ،الذأبر ٔشثٛط ث ٝخٟزدٞي ث ٝػيؼشٓ:
 سأػيغ ٔشوض سٛػع ٝزٙبٚسي ػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق
 سـىيُ ثب٘ه اعال بسي ؿشوزٞب  ٚازشاد ديؾ س ٚ ٚكبحت دا٘ؾ زٙي دس د٘يب ٔ ٚعشزي  ٚايدبد
دػششػي ثشاي زعبالٖ ايٗ حٛص ٜدس داخُ وـٛس
 ؿٙبػبيي زشكز ٞبي ٔٛخٛد دس لٛا٘يٗ زعّي (لب٘ ٖٛحذاوثش اػشفبد ٜاص ساٛاٖ داخّاي  ٚػابيش
لٛا٘يٗ ٔشسجظ ٚ ،سجذيُ ايٗ زشكزٞب ث ٝساٞىبسٞبي ّٕيبسي زشكزػبصي دس ثخؾ اػشفبد ٜاص
رخيشٜػبصٞب دس كٙعز ثشق
 سـىيُ وبسٌشٜٞٚبي سخللي سذٚيٗ اػشب٘ذاسدٞبي ّٔي دس حٛص ٜاػشب٘ذاسٞبي زٙي ٔشسجظ ثاب
ػبٔب٘ٞٝبي رخيش ٜػبص ثب ٕٞىبسي ػبصٔبٖ ّٔي اػشب٘ذاسد دس ريُ ٔشوض رخيشٜػابصٞبي ا٘اشطي
اِىششيىي
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 ،ٞالذأبر ٔشثٛط ث ٝسأٔيٗ ٔٙبثع ٔبِي  ٚا٘ؼب٘ي:
 سذٚيٗ ثؼشٞٝبي خبٔع ساٞىبسٞبي حٕبيز اص خزة ػشٔبيٌٝزاسي دس ايٗ حٛصٜ
 سايض٘ي ثب ثب٘هٞب  ٚكٙذٚقٞبي ٔبِي ثشاي سأٔيٗ ا شجبسار ٔٛسد ٘يبص ثاشاي حٕبياز اص زعابالٖ
ايٗ حٛصٜ
 سذٚيٗ ثؼش ٝخبٔع ؿٙبػبيي ،سـىيُ  ٚسٛإ٘ٙذػبصي سـىُٞب ٟ٘ ٚبدٞبي غيشدِٚشاي ّٕاي ٚ
كٙفي دس حٛص ٜػبٔب٘ٞٝبي رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي
 ثش٘بٔٝسيضي  ٚازضايؾ سعبٔالر ثب ػابصٔبٖ سٛػاعٛ٘ ٚ ٝػابصي ٔعابدٖ  ٚكاٙبيع ٔعاذ٘ي اياشاٖ
( ،IMIDROخٟز عشاحي ٔىب٘يضْٞبي حٕبيز اص سِٛيذ ٔٛاد ٔعاذ٘ي ٔاٛسد ٘يابص دس ػابخز
رخيشٜػبصٞبي ثب اِٛٚيز (اص عشياك وآ واشدٖ سعشزإٌ ٝشواي دس ساػاشبي سؼاٟيُ ٚاسدار،
أىبٖدزيش وشدٖ ػفبسؽ خشيذ  ٚيب حٕبيز اص ػبخز ٔعبدٖ،
 ديٍيشي اخشاي عشحٞبي سحميمبسي سزع خألٞبي دا٘ـي دس ٞش يه اص ػابٔب٘ٞٝاب ٔشٙبػات ثاب
خألٞبي دا٘ـي ؿٙبػبيي ؿذ ٜدس ٘مـٞٝبي دا٘ـي ػبٔب٘ٞٝب
 ،ٚالذأبر ٔشثٛط ث ٝؿىٌُيشي ثبصاس:
 ا٘دبْ ٔغبِعبر زٙي-الشلبدي  ٚآيٙذٜدظٞٚي دليك دس ساثغ ٝثب ٘يبص ثاٝوابسٌيشي ػابٔب٘ٞٝابي
رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق
 سٟي ٚ ٝثٝسٚصسػب٘ي ثب٘ه اعال بسي دا٘ـٍبٜٞب ،ؿشوزٞب  ٚازشاد ديؾس ٚ ٚزعبَ  ٚصٔي ٝٙزعبِيز
آٖٞب ايٗ حٛص ٜدس داخُ وـٛس
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ٕٞ بٍٙٞي ثب ٌٕشن ثٙٔ ٝوٛس ثبصٍ٘شي دس وذٞبي ٌٕشوي ٔشسجظ ثب سدٟياضار  ٚػابٔب٘ٞٝابي
رخيشٜػبصي دشوبسثشد
 سعبُٔ ثب ٌٕشن ثٙٔ ٝوٛس ثبصٍ٘شي دس سعشزٞٝبي ٌٕشوي ٔشسجظ ثب ػبٔب٘ٞٝبي رخياشٜػابص ثاب
اِٛٚيز خٟز حٕبيز ٞشچ ٝثيـشش اص سِٛيذ داخُ
 سذٚيٗ ثؼشٔ ٝىب٘يضْٞبي سٙويٓ ٌشي دِٚز دس حٕبيز اص سٛػع ٝثبصاس ػبٔب٘ٞٝبي رخياشٜػابص
ا٘شطي اِىششيىي
ر ،الذأبر ٔشثٛط ثٔ ٝـش ٚيزثخـي
 ثشٌضاسي دٚس ٚ ٜوبسٌبٜٞبي آٔٛصؿي دس ساثغ ٝثب ضشٚسر ِ ٚض ْٚرخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي
دس كٙعز ثشق
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 سٟي ٚ ٝسٛصيع خالكٔ ٝغبِعبر ا٘دبْ ؿذ ٜدس ساثغ ٝثب ٔمبديش ٔٛسد ٘يبص ديؾثيٙي ؿذ ٜثٝ
رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي دس كٙعز ثشق

 انجام مطالعات فنی-اقتصادی و آیندهپژوهی دقیق در رابطه با نیاز بکارگیری ساامانههاای خییارهسااز
انرژی الکتریکی در صنعت برق

 سٟي ٚ ٝچبح خجش٘بٔ ٝزٙبٚسيٞبي رخيشٜػبصي ا٘شطي اِىششيىي (ثاٙٔ ٝواٛس اعاالعسػاب٘ي دس
ساثغ ٝثب زعبِيزٞب  ٚدػشبٚسدٞبي دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض سحميمبر ٔخشّ دس حاٛص ٜػابٔب٘ٞٝابي
رخيشٜػبص ا٘شطي اِىششيىي ثب اِٛٚيز،
 عشاحي  ٚاخشاي ثش٘بٔٞٝبي آٌبٜثخـي دس ساثغ ٝثب ضشٚسر سٛػع ٝػبٔب٘ٞٝابي رخياشٜػابصي
ا٘شطي اِىششيىي دس ثيٗ سلٕيٓػبصاٖ ثخؾٞبي ٔخشّ كٙعز ثشق
 .2زٟشػز الذأبر زٙي سٛػع ٝزٙبٚسي ػبٔب٘ٞٝابي رخياشٜػابصي ا٘اشطي اِىششيىاي دس كاٙعز ثاشق
جبسرا٘ذ اص:
 سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص سّٕج ٝثشق آثي
 سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص ثبسشي ِيشئٛي
 سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص ثبسشي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
 سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص ثبسشي خشيب٘ي
 سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص اثشخبصٖ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػات
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
 سؼّظ ث ٝدا٘اؾ زٙاي عشاحاي ،ػابخز  ٚثاٝوابسٌيشي چاشخ عيابس اص عشياك سٚؽ ٔٙبػات
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
پروژههاي اجرايي
الذاْ  ،1سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص سّٕج ٝثشق آثي
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخضاي رخيشٜػبص سّٕج ٝثشق آثي
ٔ غبِع ٚ ٝدػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ٔىب٘ؼايٓ ٞابي زشآيٙاذ ػابخز رخياشٜػابص سّٕجاٝ
ثشق-آثي
 عشاحي  ٚػبخز دٕخ -سٛسثيٗ دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 عشاحي  ٚػبخز دٕخ -سٛسثيٗ دس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي  ٚكٙعشي
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 عشاحي  ٚػبخز ٔٛسٛس-ط٘شاسٛسٞبي دٚس ٔشغيش دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 عشاحي  ٚػبخز ٔٛسٛس -ط٘شاسٛس دٚس ٔشغيش دس ٔميبع٘ ،يٕ ٝكٙعشي  ٚكٙعشي
 عشاحي  ٚػبخز ٔجذَٞبي اِىشش٘ٚيه – لذسر دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
ٔجذَٞبي اِىشش٘ٚيه -لذسر دس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي  ٚكٙعشي

 عشاحي  ٚػبخز
رخياشٌٜاشداٖ  ٚاسالاٝ

ػيؼشٓٞبي اسلبَ وٛسبٞ ٜيذسِٚيىي ثٙٔ ٝوٛس سبٔيٗ

 عشاحي  ٚػبخز
خذٔبر خب٘جي
ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص سّٕج ٝثشق آثي
 عشاحي  ٚأىبٖػٙدي ث ٝوبسٌيشي ٘يشٌٚبٜٞبي سّٕج ٝرخيشٜاي ثإٞ ٝاشاٙٔ ٜابثع سدذيذدازيش
ا٘شطي(ثبدي  ٚخٛسؿيذي ،ثب ٞذف الشلبدي وبٞؾ ٞضي ٝٙسٕبْ ؿذ ٜا٘شطي اِىششيىي
 اسصؽٌزاسي  ٚأىبٖػٙدي خذٔبر خب٘جي ٘يشٌٚبٞ ٜابي سّٕجا ٝرخياش ٜاي دس حضاٛس ٔٙابثع
سدذيذدزيش اص ٔٙوش الشلبد ّٔي ،أٙيز ا٘شطي  ٚدبيذاسي ؿجىٝ
 اسصيبثي سٚؽٞبي خذيذ رخيشٜػبصي ٘يشٌٚبٜٞبي سّٕج ٝرخيشٜاي ثب اػشفبد ٜاص ٔٙبثع آة دسياب
( ٚآةٞبي ثذ ٖٚويفيز ٚ ،ػبخز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي وٓ سٛاٖ
الذاْ  ،2سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص ثبسشي ِيشئٛي
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخضاي رخيشٜػبص ثبسشيٞبي ِيشئٛي
 ػبخز ،سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ا٘ٛاع ٔٛاد وبسذي ثبسشيٞبي ياِ ٖٛيشيأٛي لبثاُ
ؿبسط LFP-NCM-LCO-LTO
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 ػبخز ،سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ٔٛاد وبسذي ِيشي٘ ْٛيىُ اوؼبيذ ٔٛسد اػشفبد ٜدس
ثبسشي يِ ٖٛيشئٛي دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي ٘ ٚيٕ ٝكٙعشي
 سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ا٘ٛاع ٔٛاد آ٘ذي ثبسشي ٞبي لبثاُ ؿابسط واشثٗ ،سيشاب٘يٚ ْٛ
ٌشازيز
 ػٙشض ٔٛاد آ٘ذي  ٚػبخز ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبي آصٔبيـٍبٞي ػّٞ َٛبي ِيشئٛي لبثُ ؿابسط ثاش اػابع
ٔٛاد آ٘ذي سٟي ٝؿذٜ
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر ػذشاسٛسٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ِيشئٛي لبثُ ؿبسط
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر اِىششِٚيز ٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ِيشئٛي لبثُ ؿبسط
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر ػبيش اخضاي ثبسشيٞبي ِيشئٛي لبثُ ؿبسط
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 اوشؼبة  ٚسذٚيٗ دا٘ؾ زٙي عشاحي  ٚػبخز ثبسشي ٞبي ِيشئٛي لبثُ ؿبسط ٔٛسد اػشفبد ٜدس
رخيشٜػبصٞب
 ثشسػي زٙي ،الشلبدي ٔ ٚحيظ صيؼشي سٚؽ ٞبي ٔخشّ ثبصيبزز ثبسشيٞابي ِيشيا ْٛياٚ ٖٛ
سعييٗ سٚؽ ٞبي ثٟي ٝٙثبصيبزز
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي ثبصيبزز ثبسشيٞبي يِ ٖٛيشئٛي
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي  ٚػبخز ٔبط َٚثبسشيٞبي ِيشئٛي
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ػبخز ده ثبسشي ِيشئٛي
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ػبخز ػَّٞٛبي اػشٛا٘ٝايٙٔ ،ـٛسي  ٚوشبثي دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 ٚدبيؾ آصٔبيـٍبٞي عٛال٘ي ٔذر ػَّٞٛبي ػبخش ٝؿاذ ٜاص ٘واش حفا

ّٕىاشد  ٚػابخشبس

ايٕٙي دس سعذاد ػيىُٞبي ثبالي ؿبسط  ٚدؿبسط
 ػبخز ػِّ َٛيشي-ْٛي ٖٛدس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي
 ػبخز ػِّ َٛيشي-ْٛي ٖٛدس ٔميبع كٙعشي
 ػبخز وبسذ وشثٙي ٔشخُّ ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ِيشيٛٞ -ْٛا دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 ػبخز وبسذ وشثٙي ٔشخُّ ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ِيشيٛٞ -ْٛا دس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي
 ػبخز اِىششِٚيزٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ِيشيٛٞ -ْٛا
 ػبخز ؿجى ٝاِىششٚد ثب ٞذايز  ٚسٛاٖ ثبال
 وؼت دا٘ؾ زٙي  ٚسِٛيذ ػّٞ َٛبي ِيشيٛٞ ْٛا
ٔ غبِع ٚ ٝػبخز  BMSآصٔبيـٍبٞي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشي ٞبي يِ ٖٛيشي ْٛثب لبثّيز وٙششَ،
ٔب٘يشٛسئ ٚ ًٙحبزوز خٟز وبسثشدٞبي ٔشٛٙع (ثب سٛاٖ  ٚظشزيز ا٘شطي ٔشفبٚر،
 عشاحااي  ٚػاابخز ا٘ااٛاع ٔ BMS, PCMااٛسد ٘ياابص دس دااهٞاابي ثاابسشيٞاابي ِيشياأٛي دس
رخيشٜػبصٞبي ٍٔ 1بٚار ػب ز (ٔبطَٞٚب ،MASTER ٚ
 عشاحي  ٚػبخز ا٘ٛاع ػيؼشٓ ٞبي خٙهوبسي ٔ ٚذيشيز حشاسسي دهٞبي ثبسشيٞبي ِيشئٛي
دس رخيشٜػبصٞب
 ػبخز ،سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ا٘ٛاع ٔٛاد وبسذي ثبسشي¬ٞبي يِ ٖٛيشئٛي لبثاُ
ؿبسط LFP-NCM-LCO-LTO

ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص سّٕج ٝثبسشي ِيشئٛي
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 ث ٝوبسٌيشي ثبسشي ٞبي يِ ٖٛيشئٛي خٟز رخيش ٜػبصي ٔميبع ثبال – ٔبطٞ َٚبي ٍٔ 1ابٚار
ػب ز
 ثٝوبسٌيشي ثبسشي¬ٞبي يِ ٖٛيشئٛي دس ؿجىٔ -ٝبطٞ َٚبي ٍٔ 1بٚار ػب ز
 ث ٝوبسٌيشي ثبسشي¬ٞبي يِ ٖٛيشئٛي دس ػيؼشٓ¬ٞابي ا٘اشطيٞابي سدذيذدازيش  ٚخابسج اص
ؿجى 500 ٚ 100،50،10( ٝويّٚٛار ػب ز،
الذاْ  ،3سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيش¬ٜػبص ثبسشي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخاضاي رخياش¬ٜػابص ثابسشي¬ٞابي ػاشة اػايذ
ديـشزشٝ
 سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ا٘اٛاع ٔاٛاد ديـاشزشٔ ٝاٛسد اػاشفبد ٜدس اِىشاشٚد ٔثجاز
ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر ػذشاسٛسٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
 ػبخز خذاوٙٙذ AGM ٜخٟز اػشفبد ٜدس ثبسشي ػشة -اػايذ ديـاشزش ٚ ٝثشسػاي ّٕىاشد
آٖٞب دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 ػبخز خذاوٙٙذٜٞبي  AGMثشاي وابسثشد دس ثابسشي ػاشة اػايذ ديـاشزش ٝچٍابِي ثابال دس
ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي
 ثشسػي آصٔبيـٍبٞي ّٕىشد خذاوٙٙذ Gel ٚ AGM ٜدس وابٞؾ خـاىي ثابسشي ٞابي ػاشة
اػيذ ديـشزشٝ
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 سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىاشد ا٘اٛاع ٔاٛاد ديـاشزشٔ ٝاٛسد اػاشفبد ٜدس اِىشاشٚد ٔٙفاي
ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 ثشسػي آصٔبيـٍبٞي ثبصسشويت وبسبِيؼشي ٞياذسٚطٖ  ٚاوؼايظٖ دس ثابسشي ٞابي ػاشة اػايذ
ديـشزشٝ
 ثشسػي ػيؼشٓ ٞبي سخّيٌ ٝبص ثشاي وبٞؾ سجخيش آة دس ثبسشي ٞبي ػشة اػايذ ديـاشزش ٝدس
ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبٖ اِىششِٚيزٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر ػبيش اخضاي ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 اوشؼبة  ٚسذٚيٗ دا٘ؾ زٙي عشاحاي  ٚػابخز ثابسشي ٞابي ػاشة اػايذ ٔاٛسد اػاشفبد ٜدس
رخيشٜػبصٞب
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 ثشسػي زٙي ،الشلبدي ٔ ٚحيظ صيؼشي سٚؽ ٞبي ٔخشّ ثبصيبزز ثبسشي ٞابي ِيشيا ْٛياٚ ٖٛ
سعييٗ سٚؽٞ-بي ثٟي ٝٙثبصيبزز
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي ثبصيبزز ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 ػبخز آِيبطٞبي ػشة خٟز اػشفبد ٜدس اِىششٚدٞبي ثبسشي ػشة -اػيذ ديـشزش ٝدس ٔميابع
آصٔبيـٍبٞي
 ػبخز  ٚثشسػي ّٕىشد آِيبطٞبي ػشة ثشاي وابسثشد دس اِىشاشٚد ٞابي ثابسشي ػاشة اػايذ
ديـشزش ٝسٛاٖ  ٚچٍبِي ا٘شطي ثبال دس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي
 ثبصيبزز ثبسشيٞبي ػشة اػيذ ديـشزش ٝدس ٔميبع كٙعشي ثب وٕششيٗ آِٛدٌي
 ثبصيبزز زّضار ػٍٙيٗ ثبسشي ٞبي ػشة اػيذ ديـشزش ٝدس ٔميبع ٘يٕا ٝكاٙعشي ثاب وٕشاشيٗ
آاليٙذٌي  ٚحذاوثش ثبصيبزز
 ػبخز دشٚسٛسبيخ ثبسشي ػشة -اػيذي ديـشزش ٝدس رخياشٜػابصي ا٘اشطيٞابي سدذيذدازيش ٚ
خبسج اص ؿجىٝ
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي ػبخز اِىششٚدٞبي وشثٙي ا٘شطي ثبال لبدس ث ٝوٕاه دس ازاضايؾ
دا٘ؼيش ٝا٘شطي ثبسشيٞبي ػشة-وشثٗ
 دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي ػبخز ثبسشي ٞبي ػشة – وشثٗ دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي ٘ ٚيٕاٝ
كٙعشي  ٚثٟيٝٙػبصي زشآيٙذ
ٔ غبِع ٚ ٝػبخز ٔب٘يشٛسي ًٙآصٔبيـٍبٞي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشي ٞبي ػشة اػيذ ديـشزش ٝثاب
لبثّيز وٙششَٔ ،ب٘يشٛسئ ٚ ًٙحبزوز خٟز وبسثشدٞبي ٔشٙاٛع (ثاب ساٛاٖ  ٚظشزياز ا٘اشطي
ٔشفبٚر،
 سعييٗ ٔـخلبر  ٚثشسػي ّٕىشد ا٘اٛاع ٔاٛاد ديـاشزشٔ ٝاٛسد اػاشفبد ٜدس اِىشاشٚد ٔثجاز
ثبسشيٞبي ػشة اػيذ
 ثشسػي  ٚسعييٗ ٔـخلبر ػذشاسٛسٞبي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشيٞبي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص سّٕج ٝثبسشيٞبي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
 ث ٝوبسٌيشي ثبسشي ٞبي ػشة -اػيذي خٟز اػشفبد ٜدس سٙويٓ زشوب٘غ  ٚثٟجٛد ويفيز ؿجىٝ
دس ٔميبع دبيّٛر
 ثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي ػشة-اػيذ ديـشزش ٝدس ؿجىٔ ٝبطٞ َٚبي ٍٔ 1ب ٚار ػب ز
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 ثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي ػشة-اػيذ ديـشزش ٝدس ػيؼشٓٞبي ا٘شطيٞبي سدذيذدازيش  ٚخابسج اص
ؿجى 500 ٚ 100،،50 ،10(ٝويّٚ ٛار ػب ز،
الذاْ  ،4سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيش¬ٜػبص ثبسشي خشيب٘ي
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخضاي رخيشٜػبص ثبسشيٞبي خشيب٘ي
دػش .1 ٝسؼّظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي  ٚػبخز اػشهٞبي ثبسشي خشيب٘ي ثب ظشزيز 5ويّٚٛار
 عشاحي  ٚػبخز اِىششٚدٞبي دٚلغجي ٞبدي دبي ٝوشثٙي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثابسشي خشياب٘ي دس
ٔميبع آصٔبيـٍبٞي (ٚ 100ار،
 عشاحي  ٚػبخز اِىششٚدٞبي دٚلغجي ٞبدي دبي ٝوشثٙي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثابسشي خشياب٘ي دس
ٔميبع ٘يٕٝكٙعشي  ٚكٙعشي (5ويّٚٛار،
 عشاحي  ٚػبخز اخضاي سٛصيع وٙٙذ ٜخشيبٖ دس داخُ اػشه دس ثبسشي ٞبي خشيب٘ي دس ٔميبع
آصٔبيـٍبٞي (ٚ 100ار،
 عشاحي  ٚػبخز اخضاي سٛصيعوٙٙذ ٜخشيبٖ دس داخُ اػشه دس ثبسشيٞبي خشيب٘ي دس ٔميابع
٘يٕ ٝكٙعشي  ٚكٙعشي (5ويّٚٛار،
 ػبخز ٘ٛٔ ٚشبط اػشه ثبسشي خشيب٘ي ٚا٘بدئٛي ثب ثٟي ٝٙسٛاٖ خشٚخي دس ٔميبع آصٔبيـٍبٞي
 ػبخز ٘ٛٔ ٚشبط اػشه ثبسشي خشيب٘ي ٚا٘بدئٛي ثب ثٟي ٝٙسٛاٖ خشٚخي دس ٔميبع ٘يٕ ٝكٙعشي
 ٚكٙعشي
دػش .2 ٝسؼّظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي  ٚػبخز  ٚسِٛيذ اِىششِٚيز سب ظشزيز  500ويّٚٛار
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 عشاحي  ٚػبخز  ٚسٟي ٝاِىششِٚيزٞابي ٔاٛسد اػاشفبد ٜدس ثابسشيٞابي خشياب٘ي دس ٔميابع
آصٔبيـٍبٞي (ٚ 100ار،
 عشاحي  ٚػبخز  ٚسٟي ٝاِىششِٚيزٞابي ٔاٛسد اػاشفبد ٜدس ثابسشيٞابي خشياب٘ي دس ٔميابع
٘يٕٝكٙعشي  ٚكٙعشي (5ويّٚٛار،
دػش .3 ٝسؼّظ ثش دا٘ؾ زٙي عشاحي  ٚػبخز ػيؼشٓ وٙششَ ٔ ٚب٘يشٛسي ًٙثبسشيٞبي خشيب٘ي ٔاٛسد
اػشفبد ٜدس وبسثشدٞبي ثٟيٌ ٝٙضيٙؾ ؿذٜ
ٔ غبِع ٚ ٝػبخز  BMSآصٔبيـٍبٞي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشي ٞبي خشياب٘ي ثاب لبثّياز وٙشاشَ،
ٔب٘يشٛسئ ٚ ًٙحبزوز خٟز وبسثشدٞبي ٔشٛٙع (ثب سٛاٖ  ٚظشزيز ا٘شطي ٔشفبٚر،
 عشاحي زشآيٙذٞبي ثٟي ٝٙخشيب٘ي  ٚؿجيٝػبصي ديٙبٔيىي آٖٞب دس اػاشه ثابسشي خشياب٘ي ثاب
سٛاٖٞبي ٔخشّ
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ٔ غبِع ٚ ٝػبخز  BMSآصٔبيـٍبٞي ٔٛسد اػشفبد ٜدس ثبسشي ٞبي خشياب٘ي ثاب لبثّياز وٙشاشَ،
ٔب٘يشٛسئ ٚ ًٙحبزوز خٟز وبسثشدٞبي ٔشٛٙع (ثب سٛاٖ  ٚظشزيز ا٘شطي ٔشفبٚر،
ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص سّٕج ٝثبسشي خشيب٘ي
ٔ غبِع ٚ ٝدشب٘ؼيُػٙدي  ٚعشاحي ٔذَ ثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي خشيب٘ي دس ٔميبع ثبال  ٚسعييٗ
ؿشايظ ٍٟ٘ذاسي ،ػيؼشٓ وٙششِي  ٚا٘شٍشاػي ٖٛثب ؿجىٝ
 ث ٝوبسٌيشي ثبسشي ٞبي خشيب٘ي ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي ثب أىبٖ سجبدَ ا٘شطي ثب ؿاجى ٝدس
ٔميبع دبيّٛر
 ث ٝوبسٌيشي ثبسشي ٞبي خشيب٘ي ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي ثب أىبٖ سجبدَ ا٘شطي ثب ؿاجى ٝدس
ٔميبع كٙعشي ثب ٔالحوبر زٙي  ٚايٕٙي
ٔ غبِع ٚ ٝعشاحي ٔذَ ثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي خشيب٘ي دس ٔميبع ثبال ،ؿشايظ ٍٟ٘ذاسي ،ػيؼشٓ
وٙششِي  ٚا٘شٍشاػي ٖٛسدذيذ دزيش خبسج اص ؿجىٝ
ثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي خشيب٘ي ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي ثب أىبٖ سجبدَ ا٘شطي سدذيذدازيش
 
خبسج اص ؿجى ٝدس ٔميبع دبيّٛر
 ث ٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي خشيب٘ي ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي ثب أىبٖ سجبدَ ا٘شطي سدذيذدازيش
خبسج اص ؿجى ٝدس ٔميبع كٙعشي ثب ٔالحوبر زٙي  ٚايٕٙي
رخيشٜػبص اثشخبصٖ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػات

الذاْ  ،5سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخضاي رخيشٜػبص اثشخبصٖ
 ؿٙبػبيي سعييٗ ثٟششيٗ ٘ٛع اثشخبصٖ ثش اػبع چبسر ا٘شطي سٛاٖ سٛػظ وبسٌشٔ ٜٚؼئَٛ
 ػبخز ٔٛاد اِىششٚدي ثب ػغح ٚيظ ٜثبال خٟز وبسثشد دس اثشخبصٖٞب
 ػبخز  ٚسٛػعٛٔ ٝاد اِىششٚدي ٘ٛيٗ (اوؼيذٞبي زّضي٘/يششياذٞب٘ ،بِِ٘ٛٛاٞٝابي وشثٙاي٘ ،اب٘ٛ
اِيبفٌ ،شازٗ ،وشثٗ ٔـشك ؿاذ ٜاص وبسثياذٞب ،طَٞابي وشثٙاي ،دّيٕشٞابي ٞابدي ٔخشّا ٚ
وبٔذٛصيزٞبي آٖ ٞب ،دس اثشخبصٖٞب
 ثشسػي أىبٖػٙدي ،عشاحي ،ػبخز  ٚسٛػع ٝاثشخبصٖٞب خٟز اػشفبد ٜدس ٞ UPSب
 ثشسػي أىبٖػٙدي ،عشاحي ،ػبخز  ٚسٛػع ٝخبصٖٞبي ٞيجشيذي
 ؿٙبػبيي دا٘ؾ زٙي  ٚػبخز اثشخبصٖ ثب سٛاٖ دبييٗ سٛػظ ث ٝوابسٌيشي سٚؽ¬ٞابي ٔٙبػات
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
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 ػبخز ٔبطَٞٚابي خذياذ ٔاٛثش ثاش ّٕىاشد  ٚليٕاز اثشخابصٖ ثا ٝوابسٌيشي سٚؽ ٔٙبػات
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص اثشخبصٖ
 ثٝوبسٌيشي  ٚسٛػع ٝاثشخبصٖٞب ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي دس ٔميبع كٙعشي
 ثٝوبسٌيشي  ٚسٛػع ٝاثشخبصٖٞب ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي دس كٙعز ثشق
الذاْ  ،6سؼّظ ث ٝدا٘ؾ زٙي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيش¬ٜػبص زاليٛيُ اص عشيك سٚؽ ٔٙبػت
ٕٞىبسيٞبي خبسج
اِ  ،دػشيبثي ث ٝدا٘ؾ زٙي ثٔٛي عشاحي  ٚػبخز اخضاي رخيشٜػبص زاليٛيُ
ٔ غبِع ،ٝعشاحي  ٚػبخز ٔبؿيٗٞبي اِىششيىاي زاليٛياُ ٞاب ثاب ثا ٝوابسٌيشي سٚؽ ٔٙبػات
ٕٞىبسيٞبي خبسخي
ٔ غبِع ،ٝعشاحي  ٚػبخز يبسبلبٖ ٞبي ٔغٙبعيؼي ثب ث ٝوبسٌيشي سٚؽ ٔٙبػات ٕٞىابسيٞابي
خبسخي
ٔ غبِع ،ٝعشاحي  ٚػبخز سٚسٛس زاليٛيُ ثب ثٝوبسٌيشي سٚؽ ٔٙبػت ٕٞىبسيٞبي خبسخي
ٔ غبِع ،ٝعشاحي  ٚػبخز ػيؼشٓ خالء  ٚثذ٘ ٝثاب ثا ٝوابسٌيشي سٚؽ ٔٙبػات ٕٞىابسيٞابي
خبسخي
ٔ غبِع ،ٝعشاحاي  ٚؿاجيٝػابصي  ٚػابخز ػيؼاشٓ يىؼٛػابص ،ايٙاٛسسش ،وٙشاشَ ،حفبظاز ٚ
ٔ٘ٛيشٛسي ًٙثب ثٝوبسٌيشي سٚؽ ٔٙبػت ٕٞىبسيٞبي خبسخي
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ٔ غبِع ،ٝعشاحي  ٚسٟي ٝثبال٘غ خشٔي ٔدٕ ٝ ٛثب ثا ٝوابسٌيشي سٚؽ ٔٙبػات ٕٞىابسيٞابي
خبسخي
ة ،دػشيبثي ث ٝسٛػع ٝوبسثشدي رخيشٜػبص زاليٛيُ
 ثٝوبسٌيشي  ٚسٛػع ٝزاليٛيُ ٞب ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي دس ٔميبع كٙعشي
 ثٝوبسٌيشي  ٚسٛػع ٝزاليٛيُ ٞب ثٙٔ ٝوٛس رخيشٜػبصي ا٘شطي دس كٙعز ثشق
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رهنگاشت (نقشهراه) طراحي ،ساخت و تدوين دانش فني ذخيرهسازهاي انرژي
٘مـ ٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص سّٕج ٝثشق-آثي
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٘مـٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي رخيشٜػبص ثبسشيٞبي ِيشئٛي
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٘مـٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي ثبسشي ػشة اػيذ ديـشزشٝ
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٘مـٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي ثبسشيٞبي خشيب٘ي
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٘مـٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي اثشخبصٖ
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٘مـٝسا ٜسٛػع ٝزٙبٚسي عشاحي ،ػبخز  ٚثٝوبسٌيشي اثشخبصٖ
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٘مـٝسا ٜسٛػع٘ ٝوبْ ٘ٛآٚسي زٙبٚسيٞبي رخيشٜػبصٞبي ا٘شطي اِىششيىي دس كاٙعز ثاشق (ٔجشٙاي ثاش
الذأبر غيشزٙي.،
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