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چهارمین نشست هم اندیشی  
مرکز توسعه فناوري سامانه هاي

انتقال توان با ظرفیت باال 
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اهداف نشست
ارتباط نزدیک با مخاطبان و ذینفعان مرکز –الف •
ارائه برنامه هاي کلی و راهبردي مرکز –ب •
ه هاجلب مشارکت ذینفعان مرکز در راستاي انجام طرح ها و پروژ –ج •

ت مرکزآشنایی ذینفعان با نیازهاي فناورانه صنعت برق در حوزه سیاست ها و اقداما –ه •
استفاده از نظرات و دیدگاه هاي ذینفعان در جهت پیشبرد اهداف مرکز –و •

محوریت مباحث فناورانه
ال کشوربکارگیري هادي هاي پرظرفیت در افزایش ظرفیت شبکه انتق –الف •
ط بالاستفاده خطودر آزادسازي ظرفیت هاي بکارگیري جبران سازي سري  –ب •

مرکز آشنایی ذینفعان با فناوري هاي به روز در حوزه فعالیت هاي –د •



عنوان برنامهزمان
خوشامدگویی و آغاز نشست  –تالوت قرآن کریم 8:45-8:30
ارائه برنامه هاي مرکز و گزارش فعالیت ها9:15-8:45

رفیت  نشست تخصصی در خصوص بکارگیري هادي هاي پرظ برگزاري10:00-9:15
در شبکه برق ایران

استراحت و پذیرایی10:30-10:00

تخصصی در خصوص جبران سازي سرينشست  برگزاري11:00-10:30
در آزادسازي ظرفیت بالاستفاده خطوط

موضوعات با مشارکت شرکت کنندگان هم اندیشی12:00-11:00
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معرفی مرکز
توسعه فناوري سامانه هاي
انتقال توان با ظرفیت باال 
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.است “باال ظرفیت با توان انتقال  تم هايسیس فناوري” کشور، برق صنعت در نیاز مورد فناوري هاي از یکی آتی،  سال هاي در توان تبادل احجام رفتن باال و کشور برق شبکه توسعه به توجه با
 “باال تظرفی با توان انتقال سامانه  هاي فناوري توسعه” مرکز ایجاد پیشنهاد
 سرانجام و شد ارائه نیرو وزارت به 1392 سال در نیرو پژوهشگاه توسط
 و پژوهش آموزش، عالی شوراي در 1393 ماه اردیبهشت در مرکز این ایجاد

  .رسید تصویب به نیرو وزارت فناوري
 و دهنمو تهیه را مرکز این راه نقشه نیرو، پژوهشگاه شد مقرر مصوبه این در

  شدن ییاجرا و عملیاتی کشور، در موجود ظرفیتهاي تمامی از استفاده با سپس
.دهد انجام مرکز این در را راه نقشه
مرکز سند
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اسـاس   روش هاي نوین مطالعات برنامه ریزي و توسعه شبکه برپیاده سازي •
باالسامانه هاي انتقال برق با ظرفیت 

یـت  روش هاي نوین طراحی خطوط سامانه هاي انتقال برق با ظرفپیاده سازي •
باال

یـت  و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سامانه هاي انتقـال بـرق بـا ظرف   طراحی •
باال

البامعیارهاي طراحی بهینه پست هاي انتقال برق با ظرفیت تدوین •
باالاز سامانه هاي انتقال برق با ظرفیت بهره برداري •
پـایش،   به دانـش فنـی بهـره بـرداري از تجهیـزات پیشـرفته بـراي       دستیابی •

کنترل و حفاظت سامانه هاي انتقال برق با ظرفیت باال
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باالسازي تکنولوژي انتقال توان با ظرفیت  و بومیتوسعه •
ایرانسنجی استفاده از کریدورهاي با ولتاژهاي خیلی باال در  امکان•
EHVDCیا   UHVACسنجی اتصال به کشورهاي همسایه توسط خطوط  امکان•
اخت منظــور دســتیابی بــه فنــاوري طراحــی و ســ اســتراتژي بلندمــدت بــهتــدوین •

باالهاي انتقال توان با ظرفیت  تجهیزات سیستم
بـرداري از   رهمنظور دستیابی به فناوري طراحی و به استراتژي بلندمدت بهتدوین •

باالهاي با ولتاژ خیلی  خطوط و پست
یکـی شـبکه   استفاده از فناوري انتقال توان در ظرفیت باال در اتصـال الکتر راهبرد •

همسایهبرق ایران به کشورهاي 
کشورفناوري انتقال توان با ظرفیت باال در پیاده سازي •
ــز و راهســاخت• ــدازي آزمایشــگاه ، تجهی ــزات   ان هــاي مرجــع جهــت تســت تجهی

باالهاي انتقال توان با ظرفیت  سیستم
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یراناامکان سنجی استفاده از کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي مطالعات •
بـراي انتقـال تـوان در     EHVACدر مقابـل   HVDCبکارگیري سیستم هاي امکان سنجی • ایرانظرفیت باال براي کشور 
بکه برق ایران استفاده از فناوري انتقال توان در ظرفیت باال در اتصال الکتریکی شراهبرد • همسایهبه کشورهاي 
رد تولیـدات  رویکرد استفاده از فناوري انتقال توان در ظرفیت باال در مقابل رویکـ مقایسه • پراکنده
انتقال  و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحی و بهره برداري سیستم هايتهیه • باالتوان با ظرفیت 
باالزیرساخت هاي سخت افزاري سیستم انتقال با ظرفیت ایجاد •
باالبه روش هاي نوین طراحی خطوط انتقال برق با ظرفیت دستیابی •
باالرفیت طراحی و ساخت تجهیزات اصلی خطوط سیستم هاي انتقال برق با ظامکان سنجی •
انتقال  و تدوین استانداردهاي مربوط به معیارهاي طراحی و بهره برداري سیستم هايتهیه •

باالتوان با ظرفیت 
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)شرکت هاي مادر تخصصی(وزارت نیرو 

واحد برنامه ریزي عملیاتی و

اجراي طرح ها و پروژه ها
فناوريواحد تهیه برنامه و بودجه مرکز 

مجریان طرح ها و پروژه ها

دجهپیشنهاد برنامه و بوهابالغ برنامه و بودج یاسناد باالدست

هابالغ برنامه و بودج
تهیه نقشه راه و اسناد راهبردي

واحد اجراي طرح کالن فناوري

پژوهشگاه نیرو
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کمیته راهبري مرکز



10

رئیس مرکز

معاون مرکز

مشاورین تخصصی کمیته راهبري مرکز

تهیه برنامه و بودجه مرکز فناوري
برنامه ریزي عملیاتی و
اجراي طرح ها و پروژه ها

دفتر بودجه

مشاور فناوريمشاور کنترل پروژه

يدفتر برنامه ریز

دفتر ارتباط با ذینفعان فناوري
ر و  شرکت هاي مادر تخصصی، شرکت هاي مشاو(

...)دانش بنیان، دانشگاه ها و 

یارزیابی مراکز متقاضنظارت و ارزیابیمجریان طرح ها و پروژه ها
اخذ طرح و پروژه

وهتجاري سازي و تولید انب
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 اقتصادي امور و برنامه ریزي محترم معاون – فرمد دکتر آقاي جناب•
توانیر شرکت
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 رکتش شبکه برنامه ریزي دفتر محترم مدیرکل –راعی مهندس آقاي جناب•
توانیر

 و ملی پروژه هاي گروه محترم رئیس –آبنیکی مهندس آقاي جناب•
توانیر شرکت فناوري توسعه و تحقیقات دفتر توسعه اي

 فنی دانشکده علمی هیات محترم عضو – امینی فر دکتر آقاي جناب•
تهران دانشگاه

 انتقال پژوهشکده محترم ریاست – فرضعلی زاده مهندس آقاي جناب•
 نیرو پژوهشگاه
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96/08/08 مورخ کمیته اول نشست -ا

1397تیرماه 

96/11/23 مورخ کمیته دوم نشست -2

96/12/19 مورخ کمیته دوم تکمیلی نشست -3

97/03/12 مورخ کمیته سوم نشست -4
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95/06/24 مورخ اول نشست -ا
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آن ايماموریت ه و اهداف و باال ظرفیت با توان انتقال مرکز معرفی 

دنیا مختلف شورهايک در باال ظرفیت با توان انتقال فناوري بکارگیري بر مروري 
ایران در باال یتظرف با توان انتقال فناوري از استفاده فرصتهاي و چشم اندازها 
رانای در باال ظرفیت با توان انتقال مرکز پروژه هاي و ها طرح معرفی 
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95/09/24 مورخ دوم نشست -ا
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  سنجی امکان خصوص در گرفته صورت مطالعات ارائه 
یرانا در باال ظرفیت با توان انتقال کریدورهاي از استفاده

رانای در باال ظرفیت با توان انتقال مرکز پروژه هاي و ها طرح معرفی 
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95/11/06 مورخ سوم نشست -ا
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  از برداري بهره فناوري سازي پیاده طریقه و فلسفه بیان 
خطوط دینامیکی ظرفیت



1397تیرماه  16

با تشکر
از صرف وقت و حوصله

ادامه بحث
معرفی طرح ها و پروژه ها


