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سند راهبردی و نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برق ایران

مقدمه
انرژي الکتريکي پيش نيازي حياتي در کليه جوامع و کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه محسوب
ميگردد .تأمين انرژي الکتريکي مطلوب ،باکيفيت و با پايايي باال همراه با هزينههاي معقول نقش
بهسزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشوري خواهد داشت .با توجه به وابستگي شديد
بخشهاي مختلف اقتصاد به مصرف انرژي الکتريکي ،انتظار مصرفکنندگان به تأمين انرژي الکتريکي
مطمئن و باکيفيت افزايش يافته است .با پيشرفت تکنولوژي و مدرنتر شدن زندگي اجتماعي نيز اهميت
تداوم در تغذيه مشترکين ،هر روز بيش از پيش احساس ميشود .با توجه به چشمانداز توسعه کشور و
وضعيت شبکه برق ايران که هنوز از منظر پايايي به جايگاه مطلوب و ايدهآل خود دست نيافته است،
اهميت بهبود و توسعه زيرساختهاي سختافزاري و نرمافزاري مطالعات پايايي در شبکه برق ايران بيش
از پيش احساس ميشود .براين مبنا ،تدوين نقشه راه توسعه پايايي در شبکه برق ايران امري حياتي
است که در اين سند مورد توجه قرار گرفته است.
در اين سند ضمن بررسي جامع مشکالت و چالشهاي پيش روي پايايي شبکه برق ايران ،ترسيم
چشمانداز و اهداف کالن و تحليل شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب پايايي در کشور با بهرهگيري از
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نظريات و تجربيات جمعي از شاخصترين خبرگان دانشگاهي و صنعتي اين حوزه انجام شده و سعي
شده است تا با مطالعه تطبيقي با ساير کشورها و شناسايي پتانسيلهاي موجود در کشور ،نقشه عملياتي
بهبود وضعيت پايايي در شبکه برق ايران تدوين شود .اين سند مشخصکننده مجموعه اقدامات و
فعاليتهاي مورد نياز جهت نيل به چشمانداز مطلوب پايايي در شبکه برق ايران خواهد بود.
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چشمانداز توسعه پایایی در شبکه برق ایران

سط
با ات کال هب خدا وند متعال و هب منظور زمینهسازی ربای بهبود ح زندگی

یم مطم
مردم رد بعد اتمین ربق و دستیابی هب شبکهای ا ن ،ئن ،پایدا ر و

هماهنگ با محیط زیست ،صنعت ربق کشور رد حوزه پایایی رد افق 1404

صن
عتی است:


تصم
مب
تنی رب تفکر "پایایی محور" رد سیاستگذا ریاه و یمگیریاه



ربخوردار از نظام سیاستگذا ری و مدرییت پایایی قدرتمند،



تج
بهرهمند از هیزات سختافزاری و رنم افزاری و همچنین



دارای نیروی انسانی كارآمد جهت اراهئ خدمات فنی و مهندسی

مس ت ق
ل و دانشمحور

دانش موردنیاز جهت انجام مطالعات پایایی
مرتبط با پایایی رد شبکه قدرت
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اهداف توسعه پایایی
اهداف تعيين شده براي تحقق چشمانداز اين سند به شرح زير ميباشد:
 بهبود نظام برنامهريزي تأمين و حفظ پايايي
 بهبود تعامالت اثرگذاران و نهادهاي حاکميتي بر پايايي
 توسعه ،تکميل و بهبود نظاممند مجموعه استانداردها و دستورالعملهاي مربوط به پايايي
 توسعه و بهبود نظام چرخه اطالعات پايايي ،نحوه دسترسي و شفافيت اطالعات
 توسعه و بهبود نظام پيشبيني و ريشهيابي حوادث در شبکه برق کشور
 ساماندهي مديريت دانش و بهبود نظاممند دانش پايايي و مهارت اثرگذاران
 توسعه ،تکميل و بهبود مقررات ناظر بر مديريت پايايي شبکه برق کشور
 بهبود نظام پايش و نظارت بر اجراي مقررات پايايي در صنعت برق کشور

راهبردهاي توسعه پایایی
بهطور کلي ،مجموعه راهبردهاي کالن موردنياز جهت غلبه بر چالشهاي پيش روي توسعععه پايايي در
شبکه برق ايران به شرح زير خواهد بود:
 استقرار نظام سياستگذاري و مديريت فناوري قدرتمند ،مستقل و دانشمحور
3

 توسعه دانش پايايي در حوزههاي راهبردي با رويکرد تحقيق و توسعه داخلي
 پياده سازي استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با پايايي در شبکه برق ايران
 توسعه سرمايههاي انساني کارآمد و زمينهسازي براي بهکارگيري متخصصان
 تأمين منابع مالي پايدار
 فرهنگسازي ،ترويج و اطالعرساني بهمنظور افزايش آگاهي ذينفعان مختلف
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اقدامات و سیاستهاي توسعه پایایی
بهطور کلي ،مجموعه اقدامات و سععياسععتهاي موردنياز در جهت تحقق اهداف سععند توسعععه پايايي در
شبکه برق ايران به شرح زير خواهد بود:


تعريف خوشه پروژههاي ملي بهعنوان عامل تحريک شبکههاي نوآوري و با هدف استفاده
حداکثري از ظرفيتهاي کشور (اشخاص حقيقي ،شرکتهاي دانش بنيان و )...؛ شامل طرحها
و پروژههاي پيشبيني شده در بخش پروژههاي اجرايي سند



تشکيل مرکز توسعه پايايي شبکه برق ايران؛ شامل:
 تدوين برنامه راهبردي مرکز
 انجام اقدامات اجرايي الزم در خصوص شروع به کار مرکز



حمايت از تحقيق و پژوهش مرتبط با پايايي شبکه برق ايران؛ شامل:
 حمايت مالي از پايان نامههاي کارشناسي ارشد و دکتري مطالعاتي و کاربردي
 حمايت تشويقي از صنعتي شدن نتايج پايان نامهها



کمک به ايجاد و تقويت جايگاه تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي؛ شامل:
 تأسيس دفتر ارتباط با تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه پايايي در شبکه
برق
 مطالعه و شناسايي زمينههاي توسعه تشکلهاي علمي ،صنفي و غيردولتي حامي توسعه
پايايي در شبکه برق و راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنها
 ايجاد و توسعه شبکه اطالعرساني به تشکلهاي فعال به منظور ارائه آخرين اخبار و تحوالت
و تصميمات اخذ شده در حوزه پايايي در شبکه برق
 ارائه خدمات علمي به تشکلهاي فعال و زمينهسازي براي برقراري تبادل علمي و فني بين
آنها و ساير تشکلهاي داخل و خارج کشور



ايجاد بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران حوزه پايايي و اشتراکگذاري دانش
توليدشده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي



تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مرتبط با پايايي در شبکه برق ايران



استمرار مطالعات راهبردي مورد نياز



ايجاد سازوکار مناسب بهمنظور تامين منابع مالي پايدار؛ شامل:
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 مطالعه و بررسي انواع روشهاي تامين مالي
 مطالعات تطبيقي در زمينه مکانيزم تامين مالي ساير کشورها در زمينه توسعه پايايي شبکه
برق
 تدوين و اجراي مکانيزم تامين منابع مالي پايدار براي توسعه پايايي شبکه برق ايران


برگزاري دورههاي آموزش عمومي پايايي براي کارشناسان و مديران صنعت برق

پروژههاي اجرایی
بهطور کلي ،خو شه طرحها و پروژههاي اجرايي موردنياز در جهت تحقق اهداف سند تو سعه پايايي در
شبکه برق ايران به شرح زير خواهد بود:


طرح اجرايي بررسي سيستمهاي اطالعاتي و طراحي سيستم يکپارچه و جامع مديريت اطالعات
حوادث تجهيزات ،خاموشيها و برنامههاي تعمير ،نگهداري و بهرهبرداري با در نظر گرفتن
سيستمهاي اطالعاتي موجود؛ شامل پروژههاي:
 طراحي سيستم جامع اطالعاتي بهمنظور پاسخگويي به نيازمنديهاي اطالعاتي مدلهاي
پايايي تجهيزات در سطوح توليد ،انتقال و توزيع
 طراحي گردش کار اطالعاتي مناسب جهت گزارشدهي شاخصهاي سيستمي پايايي در
بخشهاي توليد ،انتقال و توزيع
 پيادهسازي بانک اطالعاتي و سيستم مديريت اطالعاتي يکپارچه
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 آموزش بانک اطالعاتي و سيستم مديريت اطالعاتي يکپارچه


طرح اجرايي تدوين استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهاي محاسباتي و استقرار سيستم يکپارچه
انجام مطالعات پايايي شبکه در سطوح توليد ،انتقال و توزيع؛ شامل پروژههاي:
 بررسي نيازمنديهاي الگوي عملکردي پايايي کشور به دستورالعملها و استانداردهاي الزم
جهت انجام مطالعات پايايي شبکه
 امکانسنجي استفاده از دستورالعملها و استانداردهاي موجود در زمينه انجام مطالعات
پايايي شبکه و تدوين استانداردها و دستورالعملهاي مورد نياز
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 بررسي ابزارهاي محاسباتي مطالعات پايايي موجود و امکانسنجي استفاده از آنها در تدوين
ابزار محاسباتي مناسب براي انجام مطالعات پايايي شبکه برق ايران منطبق بر الگوي
عملکردي پايايي
 استقرار سيستم يکپارچه انجام مطالعات پايايي شبکه در سطوح توليد ،انتقال و توزيع
 آموزش استانداردها ،دستورالعملها و ابزارهاي محاسباتي تدوين شده جهت انجام مطالعات
پايايي شبکه در کشور


طرح اجرايي تدوين ابزارهاي محاسباتي و دستورالعملهاي الزم در سطوح توليد ،انتقال و توزيع
براي انجام مطالعات پايايي محور در زمينههاي توسعهي شبکه ،برنامهريزي نگهداري و تعميرات
و بهرهبرداري؛ شامل پروژههاي:
 بررسي دستورالعملهاي الزم براي انجام مطالعات پايايي محور در زمينه توسعه شبکه
 بررسي ابزارهاي محاسباتي و تدوين روشهاي موردنياز براي انجام مطالعات پايايي محور
در زمينه توسعه شبکه
 استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات پايايي-
محور در زمينه توسعه شبکه و اجراي آموزشهاي الزم
 بررسي دستورالعملهاي الزم براي انجام مطالعات پايايي محور در زمينه برنامهريزي
نگهداري و تعميرات
 بررسي ابزارهاي محاسباتي و تدوين روشهاي موردنياز براي انجام مطالعات پايايي محور
در زمينه برنامهريزي نگهداري و تعميرات
 استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات پايايي-
محور در زمينه برنامهريزي نگهداري و تعميرات و اجراي آموزشهاي الزم
 بررسي دستورالعملهاي الزم براي انجام مطالعات پايايي محور در زمينه بهرهبرداري
 بررسي ابزارهاي محاسباتي و تدوين روشهاي موردنياز براي انجام مطالعات پايايي محور
در زمينه بهرهبرداري
 استقرار دستورالعملها ،استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات پايايي-
محور در زمينه بهرهبرداري و اجراي آموزشهاي الزم



پروژه طراحي الگوي کارکردي پايايي در شبکه برق ايران ،با تمرکز بر کارکردهاي مرتبط با
اطالعات و مطالعات پايايي و ايجاد ظرفيتهاي الزم براي استقرار آن
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پروژه تخمين هزينههاي خاموشي مشترکين



پروژه تدوين مشخصات واحد مطالعات پايايي در هر يک از مؤسسات برق و تدوين دستورالعملها
و موارد مربوطه



پروژه بررسي و ارزيابي چالش تغييرات شرايط اقليمي بر پايايي شبکه برق ايران



پروژه بررسي چالشهاي کفايت سيستمهاي سوخترساني بر پايايي شبکه برق ايران



پروژه توسعه پتانسيلهاي سمت مصرف جهت بهبود پايايي شبکه



پروژه امکانسنجي توسعه سيستمهاي ناحيه گسترده پايش ،حفاظت و کنترل در شبکه برق
ايران
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پروژه بررسي و ارزيابي چالشهاي پايايي منابع انرژيهاي تجديدپذير



پروژه بررسي و ارزيابي چالشهاي پايايي مؤلفههاي هوشمند در شبکههاي قدرت



پروژه بررسي آسيبپذيري شبکه برق ايران در برابر سوانح طبيعي



پروژه بررسي چالشهاي پايايي فرآيند تجديدساختار و شکلگيري بازارهاي برق در ايران



پروژه بررسي تأثير سياستهاي حفاظت از محيط زيست بر پايايي شبکه برق ايران
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رهنگاشت (نقشهراه) توسعه پایایی در شبکه برق ایران
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