
های مرکزها و پروژهمعرفی طرح
"مربوط به دو سال نخست"

االبهای انتقال توان با ظرفیت سامانهدومین نشست مرکز توسعه فناوری

1395آذر   

محمد جعفریان: ارائه
عضو هیات علمی پژوهشگاه نیرو/ معاون مرکز انتقال توان 



های مرکزها و پروژهمعرفی کلی طرح•
های دو سال نخست مرکزها و پروژهمعرفی طرح•
کوچک برای تامین برق مقیاس  HVDCاحداث خط: 1معرفی طرح پایلوت •

یک روستای دورافتاده به عنوان پایلوت
سازی یک نمونه سیستم بهره برداری از پیاده: 2معرفی طرح پایلوت •

یرانتوزیع به عنوان پایلوت در اظرفیت دینامیکی خطوط در سطح فوق
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کریدورهای انتقال توان با حجم باال•
،(HVDC)توان با جریان مستقیم انتقال •
،AC(UHVAC)انتقال توان با ولتاژ بسیار باالی •
،استفاده از هادی های پر ظرفیت•

ی موجوداستفاده از ظرفیت شبکه•
منظور افزایش توان انتقالی،به FACTSاستفاده از ادوات •
منظور افزایش توان انتقالی،استفاده از خازن سری به•
.برداری از ظرفیت دینامیکی خطوطبهره•
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باالیت استفاده از فناوری  انتقال توان با ظرفهای چالشو تحلیل امکان سنجی -1
آن در صنعت مقاومتی و نقش فناوری انتقال توان با ظرفیت باال در تحققاقتصاد -2

برق
وان باا  سنجی انتقال فنااوری و داناش فنای توساعه و بکاارایری انتقاال تا       امکان-3

باالظرفیت 
یت باال های انتقال توان با ظرفسازی سامانههای الزم برای پیادهزیرساختایجاد -4

کشوردر 
ی بهره بارداری ناوین از کا که قادرت باا رویکارد ورود فناوریهاا       جریان سازی -5

باالانتقال توان با ظرفیت 
کشورفناوری انتقال توان با ظرفیت باال در پیاده سازی -6
های پایلوتطرح-
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فایل مرت ط•
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Projects v3.pdf
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:اهداف•
ایرانی انتخاب نوع و مشخصات فناوری انتقال توان با ظرفیت باالی مناسب برا•
فناوری کارایری های بهچالشبررسی •

:دستاوردها•
ای ایرانتعیین نوع و مشخصات فناوری انتقال توان با ظرفیت باالی مناسب بر•
توسعه فناوری منتخبکارهای راهشناخت دانش فنی و •

:زمان اجرای طرح•
سال3•
:ی طرحبودجه•

میلیارد تومان4•
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ت باال  امکان سنجی استفاده از کریدورهای انتقال توان با ظرفیمطالعات -1
برای ایران

لکتریکی  استفاده از فناوری انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال اراه رد -2
ک که برق ایران به کشورهای همسایه

انتقال  انتخاب سطح ولتاژ مناسب برای ارتقای ولتاژ در ک کهمطالعات -3
ایران

اه های بادی  فناوری انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال نیروابکارایری -4
بزرگ به ک که

ی و اقتصادیسنجی تولید متمرکز در مقابل تولید استرده از دید فنمزیت-5
یت باالقابلیت اطمینان و امنیت سامانه های انتقال توان با ظرفمطالعات -6



رهیافت بهره برداری سامانه های انتقال توان با ظرفیت باال-7
رهیافت حفاظت از سامانه های انتقال توان با ظرفیت باال-8
االمراکز دیسپاچینگ و راه ری سامانه های انتقال توان با ظرفیت ب-9

ناسب برای تعیین نوع و مشخصات فناوری انتقال توان با ظرفیت باالی م-10
ایران

وان با های انتقال تکارهای توسعه فناوری سامانهکناخت دانش فنی و راه-11
ظرفیت باال و بررسی تجربیات داخلی

رفیت باال  به روزرسانی و تدقیق نقشه راه توسعه فناوری انتقال توان با ظ-12
ایراندر 
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مطالعات امكان سنجي استفاده از كريدورهاي انتقال توان با ظرفيت باال براي ايران1

راهبرد استفاده از فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در اتصال الكتريكي شبكه برق ايران به كشورهاي همسايه2

مطالعات انتخاب سطح ولتاژ مناسب براي ارتقاي ولتاژ در شبكه انتقال ايران3

بكارگيري فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در اتصال نيروگاه هاي بادي بزرگ به شبكه4

مزيت سنجي توليد متمركز در مقابل توليد گسترده از ديد فني و اقتصادي5

مطالعات قابليت اطمينان و امنيت سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال6

رهيافت بهره برداري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال7

رهيافت حفاظت از سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال8

مراكز ديسپاچينگ و راهبري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال9

تعيين نوع و مشخصات فناوري انتقال توان با ظرفيت باالي مناسب براي ايران10

شناخت دانش فني و راه كارهاي توسعه فناوري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي تجربيات داخلي11

به روزرساني و تدقيق نقشه راه توسعه فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در ايران12

      م      م       



:به تفکیک•
میلیارد)

(تومان

میلیارد تومان4: در مجموع•
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0.5700مطالعات امكان سنجي استفاده از كريدورهاي انتقال توان با ظرفيت باال براي ايران1
0.2200راهبرد استفاده از فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در اتصال الكتريكي شبكه برق ايران به كشورهاي همسايه2
0.1860مطالعات انتخاب سطح ولتاژ مناسب براي ارتقاي ولتاژ در شبكه انتقال ايران3
0.1200بكارگيري فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در اتصال نيروگاه هاي بادي بزرگ به شبكه4
0.2580مزيت سنجي توليد متمركز در مقابل توليد گسترده از ديد فني و اقتصادي5
0.3240مطالعات قابليت اطمينان و امنيت سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال6
0.3966رهيافت بهره برداري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال7
0.4092رهيافت حفاظت از سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال8
0.3498مراكز ديسپاچينگ و راهبري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال9
0.4224تعيين نوع و مشخصات فناوري انتقال توان با ظرفيت باالي مناسب براي ايران10
0.6744شناخت دانش فني و راه كارهاي توسعه فناوري سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي تجربيات داخلي11
0.0924به روزرساني و تدقيق نقشه راه توسعه فناوري انتقال توان با ظرفيت باال در ايران12
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:اهداف•
فناوری منتخبی و ایجاد بستر مناسب برای توسعهکار تعیین راه•

:دستاوردها•
ناوری و فسنجی انتقال ی توسعه فناوری و امکانارزیابی توانمندی داخلی در زمینه•

بسترسازی انجام آن
ارزیابی امکان انتقال فناوری و بسترسازی انجام آن•
قالخطوط انت/پست ها/تدوین استاندارد طراحی، ساخت و بهره برداری تجهیزات•
تجهیزات انتقال توان با ظرفیت باالآْزمایشگاه احداث، تجهیز و راه اندازی•
:زمان اجرای طرح•

سال2•

1395آذر  باالهای انتقال توان با ظرفیتاندیشی مرکز توسعه فناوریدومین نشست هم 17



1395آذر  باالهای انتقال توان با ظرفیتاندیشی مرکز توسعه فناوریدومین نشست هم 18

ا  توانمندی داخلی در طراحی و ساخت تجهیزات سامانه های انتقال توان ببررسی -1
ظرفیت باال و بررسی کم ود ها

ال  توانمندی داخلی در طراحی، احداث و بهره برداری از پست ها و خطوط انتقبررسی -2
توان با ظرفیت باال و بررسی کم ودها

ا  انتقال فناوری طراحی و ساخت تجهیزات سامانه های انتقال توان بامکان سنجی -3
ظرفیت باال

ال انتقال فناوری طراحی، احداث و بهره برداری از پست ها و خطوط انتقامکان سنجی -4
توان با ظرفیت باال

ساخت، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های مرجع تجهیزات سامانه هایامکان سنجی -5
انتقال توان با ظرفیت باال  

قال استانداردهای طراحی، بهره برداری و انجام آزمون تجهیزات سامانه های انتتدوین -6
توان با ظرفیت باال

با  استانداردهای طراحی، احداث و بهره برداری از پست ها و خطوط انتقال توانتدوین -7
ظرفیت باال
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بررسي توانمندي داخلي در طراحي و ساخت تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي كمبود ها

بررسي توانمندي داخلي در طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي كمبودها

امكان سنجي انتقال فناوري طراحي و ساخت تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال

امكان سنجي انتقال فناوري طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال

امكان سنجي ساخت، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال

تدوين استانداردهاي طراحي، بهره برداري و انجام آزمون تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال

تدوين استانداردهاي طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال

      م      م       



به تفکیک•

میلیارد تومان4: در مجموع•
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0.4279بررسي توانمندي داخلي در طراحي و ساخت تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي كمبود ها
0.5368بررسي توانمندي داخلي در طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال و بررسي كمبودها

0.6347امكان سنجي انتقال فناوري طراحي و ساخت تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال
0.7656امكان سنجي انتقال فناوري طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال

0.4059امكان سنجي ساخت، تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه هاي مرجع تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال
0.7326تدوين استانداردهاي طراحي، بهره برداري و انجام آزمون تجهيزات سامانه هاي انتقال توان با ظرفيت باال

0.7326تدوين استانداردهاي طراحي، احداث و بهره برداري از پست ها و خطوط انتقال توان با ظرفيت باال
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(:مگاوات)استفاده کده است HVDCها از خطوط کشورهایی که در آن•
(1920)موزام یک •
(560)کنگو •
(300)نامی یا •
(2000)نیوزلند •
(1600)استرالیا •
(6000)قزاقستان •
(460)فیلیپین •
(300)تایلند •
(13000)برزیل •
•...
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های پایلوتاجرای پروژهدر ایران ی فناوری اولین قدم در راه توسعه•
اث، ، احدی طراحی، ساختطور عملی با نحوهآکنایی متخصصین صنعت برق به•

ها  سامانهبرداری و حفاظت این کارکرد، بهره
برقی های احتمالی این فناوری برای ک کهکناسایی چالش•
مراتب پایینای بهی فناوری در داخل با هزینهسنجی توسعهامکان•

HVDCفناوری •
•HVDC کالسیک(LCC( )استفاده از تریستور برای کلیدزنی( )Current Source 

Converters)
(مگاوات500معموال باالتر از )انتقال توان با احجام خیلی باال •
•HVDC Light( استفاده ازIGBTبرای کلیدزنی( )Voltage Source Converter)

پذیر استتر نیز امکانپایینانتقال توان با احجام•
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HVDCی پایلوت چالش اجرای پروژه•
100های باالی ، این فناوری غال ا برای انتقال توانHVDC Lightحتی در مورد •

.مگاوات کاربرد دارد
:  کیلومتر50مگاوات و 100توان HVDC Lightی تقری ی خط هزینه•

(میلیارد تومان144)میلیون دالر 36بالغ بر 
ی فوقبرابر هزینه10تا : ی فناوری در داخلدرصورت توسعه•
HVDC Pilot (مقیاس-کوچک)مگاوات در حد چند

صرفه دکوارصورت مقرون بهمقیاس به-کوچکHVDCطراحی و ساخت •
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:مگاوات100تر از با توان کمHVDCهای معدود پروژه•
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مجریهدفنام پروژه
توان انتقال 

(مگاوات)

طول خط 

(کیلومتر)

 DCولتاژ 

(کیلوولت)

سال 

(میالدی)

Alaska
تامین برق روستایی دور

افتاده

POLARCONSULT 

ALASKA
142.5502012

Eagle Passاتصال دو شبکه

ABB

AEP

EPRI

367015.92000

Gotlandی بادیانتقال توان مزرعهABB5070801999

Hallsjon
انتقال توان نیروگاه 

تجدیدپذیر
ABB310101997

Tjaereborgی بادیانتقال توان مزرعهABB7.24.392000

Acarayانتقال توان نیروگاه آبیSiemens55251981؟



:مقیاس انجام کده-کوچکHVDCهای مشخصات پروژه•
رنج توانی•

مگاوات به باال1•
:سازیهدف از پیاده•

تامین بار دورافتاده•
انتقال منابع تجدیدپذیر•
خطوط کوتاه•

کیلومتر70تا 4بین •
ولتاژ•

کیلوولت80تا 10بین •
:های صاحب این فناوریکرکت•

•Siemens
•ABB
•Alstom grid
•POLARCONSULT ALASKA
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مگاوات1توان •
مگاوات5کیلووات تا 100های با رنج HVDCفناوری ساخت •
کیلومتر10طول خط حدود •

.باالترDCهای دورتر، مستلزم ولتاژ مسافت•
دورافتادهبرای تامین برق روستای •

.نشودایجاد اختالل در کارکرد کل ک که س ب •
ی خاموکی حداقل،، هزینهHVDCدرصورت قطع خط •
ACاز لحاظ اقتصادی قابل رقابت با خط •

ACنیاز به ولتاژهای باالی افت ولتاژ باال علت مسافت باالبه•

کودعلت بار کم در روستای دورافتاده، از ظرفیت خط استفاده نمیبه
 استفاده از خطوطACبه صرفه نیستمقرون
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Monopolarساختار •
ترپیچیدای کم•
ترارزان•
علت روستای دورافتاده، قابلیت اطمینان در اولویت نیستبه•

Two Wireساختار •
ترپیچیدای کم•
یران خانگی در ا/ صنعتی/ مخابراتی/ که زمین در تاسیسات برقیعلت اینبه•

:تواندمیSWERدرستی طراحی نشده است، استفاده از به
ها در آن منطقهها و حیوانبه خطر انداختن جان انسان•
مخابراتی در آن منطقه/ های برقیتداخل با ک که•
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سنجیطراحی اولیه و مطالعات امکان« 1فاز •
سازی،  توسط طراحی، مدلHVDCیابی به فناوری سنجی فنی دستارزیابی امکان•

.ی آزمایشگاهی و تستساخت نمونه

ی اولیه و تستساخت نمونه« 2فاز •
HVDCتعیین مشخصات نهایی سیستم •
سازی طراحی و ها و خطوط و نهاییی اولیه و تست م دلطراحی و ساخت نمونه•

فناوری ساخت

برداریاجرای پروژه و بهره« 3فاز •
HVDCبرداری از کریدور طراحی، ساخت و بهره•
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میلیارد تومان20: ی کلبودجه•
سال5.5: زمان اجرای طرح•
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          (             )            (   )

طراحي اوليه و مطالعات  
سنجيامكان

4.524

1436ي اوليه و تستساخت نمونه
1.515بردارياجراي پروژه و بهره
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تفاده بارداری کا که اسا   طور معمول از ظرفیت اساتاتیک کا که در بهاره   به•
،(با درنظر ارفتن قیودی سخت)کود می
نطقاه،  علت وجود بادهای دائمی یا توپوارافیاک خاام م  در بعضی مناطق به•

،ظرفیت دینامیکی ک که تا چندین برابر ظرفیت استاتیکی
تاوان از ظرفیات   در این مناطق باا نصاب ادوات و تجهیازات مخصاوم مای     •

دینامیکی ک که استفاده نمود،
ها نس تا پایین است،ی اجرای این پروژههزینه•
    ا صبر   استفاده از پتانسیل موجود شببکه در بعیبی از منباط  بب

ی نسبتا پایینهزینه
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مستقیم•
بر اساس پایش و مشاهده ی مشخصه ی محدودکننده ی خط انتقال•

غیرمستقیم•
ری،  آب و هوایی محیط را پایش کرده و با استفاده از مدل ها و محاس ات نظکرایط •

می کودبه طور غیرمستقیم دما و ککم خط محاس ه 

1395آذر  باالهای انتقال توان با ظرفیتاندیشی مرکز توسعه فناوریدومین نشست هم 34



فناوریمتخصصین صنعت برق با آکنایی •
از فناوریبرداری سازی و بهرهآکنایی با پیاده•
برقی های فناوری برای ک کهآکنایی با چالش•

حفاظت ک که در حضور فناوری•
برداری ک که در حضور فناوریبهره•
ی ک که در حضور فناوریریزی توسعهبرنامه•
•...
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DLRروش 
نوع 

روش
مکانیزم عملکرد

استفاده از 

تجهیز 
PowerDonut

مستقیم
. مشخصه هایي از خط مانند جریان خط، ولتاژ خط به زمین، دماي هادي و زاویه ي شیب هادي را پایش مي کنددPowerDonutتجهیز 

.این تجهیز مي تواند براي پایش کشش و شکم خط نیز به کار رود

استفاده از 

CAT-1تجهیز 
مستقیم

بدا . ددر آخرین بدر  خدط رددرص نصدب شدده و کشدش هدادي را انددازه مي گیرند( ابزار اندازه گیري کشش)در این سیستم سلول هاي بار 

ظرفیدص دیندامیکي بدر اسدا  CAT-1در سیسدتم . تنظیم و کالیبره کدردن تجهیدز نصب شدده، شدکم خدط از کشدش هادي هدا تیدین مي شدود

.محاسبه مي شودCIGREیا IEEEروش هاي 

استفاده از 

تجهیز 
Sagometer

مستقیم
و با استفاده در این سیستم از یک دوربین بینایي ماشین  هوشمند استفاده مي شود، که عک  هایي از هدف نصب شده روي هادي گرفته

ي لیدزر ایدن دوربدین در شدب نیدز بدا اسدتفاده از روشدنای. از آن فاصله ي هادي تا زمین یا شکم خط را محاسبه کدرده و گدزارش مي کندد

.مادون ررمز کار مي کند

روش 
Ampacimon 

SA

مستقیم
بده این تجهیز در فاصله ي بین دو بر . به طور مستقیم به هادي خط هوایي بسته مي شودAmpacimonدر این سیستم ح  گر هوشمند 

آشدکار دهنده را( پایده ي)این سیستم ارتاشاص هادي را تحلیل کرده و فرکان  هاي اصدلي . هر نقطه اي روي خط مي تواند متصل شود

.تنها پارامتر موردنیاز مي باشد( ثابص)شکم خط با توجه به این فرکان  ها محاسبه مي شود و شتاب جاذبه . مي کند

مستقیمRT-TLMروش 
ان بدر تخمدین ظرفیدص جرید. در این سیستم ح  گر درون زمین زیر خط مورد نظر نصب مي شود، ولي مکان دریق نصدب مهدم نیسدص

. انجام مي شودIEEE 738-1993اسا  استاندارد 
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DLRروش 
نوع 

روش
مکانیزم عملکرد

مستقیمLIOSفن آوري 
کدداربرد دارد و بددر اسددا  اندددازه گیري دمدداي کابددل بدده صددورص ( زیرزمینددي یددا زیردریددایي)در کابل هدداي انتقددال ردددرص LIOSسیسددتم ظرفیددص گرمددایي لحظدده اي 

در تمام طول کابل کار مي کند( DTS)اندازه گیري دماي توزیع شده 

سیستم 
ThermalRateTM

مستقیم
نددگي بر اسا  روش هادي مجازي کار مي کند و ظرفیص جریان خط را با انددازه گیري شدرایط آب و هدوایي و تداثیراص گرم کنندده و خنک کنThermalRateسیستم 

هادي هاي مجازي دریقاً از جن  هادي خدط بدوده و نزدیدک خدط و بده طور مدوازي بدا آن نصدب مي شدوند  درنتیجده در مقایسده بدا خدط. آن بر هادي محاسبه مي کند

سدپ  . افزایش یابددیکي از هادي ها به وسیله ي یک گرمکن با توان تقریباً ثابتي گرم مي شود تا دماي آن. انتقال شرایط آب و هوایي یکساني را تجربه خواهند کرد

.ظرفیص جریان خط محاسبه مي شودIEEE-738با مقایسه ي دماي هادي هاي مجازي گرم شده و گرم نشده، و با استفاده از مدل استاندارد 

رله ي استفاده از

DLR P341آلستوم

غیر 

مستقیم

اسدتفاده مي کندد، و بده عندوان یدک حفاظدص پشدتیبان در برابدر ا دافه بدار DLRآلستوم از اطالعاص ایستگاه هواشناسي در تیین ظرفیص جریان خط یا P341رله ي 

شدتر شدود، این رله در مواري که بارگذاري خدط از مقددار ظرفیدص دیندامیکي خدط بی. عمل مي کند( افزایش بارگذاري خط بیش از مقدار ظرفیص محاسبه شده)خط 

اطمیندانیدص مي تواند توان خروجي مزرعه بادي را کاهش داده و یا حتي مزرعه را از مددار خدار  کندد، تدا بارگدذاري خدط زیدر حدد ظرفیدص جریدان مجداز و رابل

.شبکه در حد مجاز شود
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سالکشورهسازی شدی پیادهشبکهفناوری مورد استفادهشرکت مجری

SDG&E یك واحدCAT-1یک خطkV 2301990آمریکا

ComEd37 عددPowerDonutدو خط و پنج ایستگاه زمینيkV 345 و سه خطkV 1381991آمریکا

Niagara 
Mohawk

1993آمریکاkV 115چهار خط ایستگاه زمیني10و PowerDonutعدد 22

PSE&G ششPowerDonutیک خط و دو ایستگاه زمینيkV 2301994آمریکا

NYPA وEPRI ح  گرهاي بار خط و دماي هاديEPRI سه خط انتقالkV 2302010آمریکا

Oncor
CAT-1سلول بار 19

CAT-1سلول بار 26

kV 345خطوط 

kV 138خطوط 
2013آمریکا

Eon Central 
Networks UK

اندازه گیري شرایط آب و هواي محلي

PowerDonutچهار عدد 
2008انگلستاندومدارهkV 132یك خط 

SPENشبكه ي نه واحد ح  گر دماي هاديkV1322008اسکاتلند

German TSO 
Amprion

اندازه گیري دماي سطح هادي و دیگري بر اسا  

اندازه گیري هاي آب و هوایي
؟آلمانkV 380خط 

Elia سیستم پایش مستقیم شكِمAmpacimonkV 70؟بلژیك

Fingrid اندازه گیريCAT-12012فنالند؟
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هامشخصات عمومی پروژه•
کیلوولت230تا 70های معموال در ولتاژ•
تر استمتداولPowerDonatاستفاده از •
تبرداری قرار ارفته اسدر اکثر کشورهای پیشرفته یک نمونه مورد بهره•
تر استفاده کده استهای اخیر از این فناوری بیشدر سال•
ااهی اوقات بر روی یک کریدور یا دو کریدور•
در سطح وسیعااهی اوقات بر روی یک ک که•
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فاز مطالعاتی•
تار  خط مناسب برای پیاده ساازی طارح باا همااهنگی کارکت مادیریت کا که و دف       انتخاب •

برنامه ریزی ک که؛
یران؛فناوری های مناسب بهره برداری از ظرفیت دینامیکی خطوط مناسب برای اانتخاب •
با کرکت های فعال در این زمینه و برآورد هزینه ی طرح؛مذاکره •
؛قرارداد با کرکت  منتخب جهت اجرای پروژهانعقاد •

فاز عملیاتی•
فناوری بر روی خط انتخاب کده؛پیاده  سازی •
؛از ک که در حضور سامانه ی بهره برداری از ظرفیت دینامیکی خطوطبهره برداری •
طراحی حفاظت ک که در حضور فناوری،•
ر و تحلیل صحت عملکارد فنااوری و چاالش هاای بهاره بارداری از کا که در حضاو        بررسی •

فناوری؛
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:  ی طرحبودجه•
میلیارد تومان4•

:زمان اجرای طرح•
سال3•
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جه با تشکر فراوان از حسن تو
کما

هاپرسش
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