
محیطی  تمرکز تولید در مقابل تولید گسترده در ایران از دید فنی، اقتصادي و زیست: عنوان•
ماه 12: مدت زمان برآوردي•
:شرح خدمات کلی•

1410هاي حرارتی به تفکیک مناطق مختلف ایران در سال  برآورد کمبود ظرفیت نیروگاه•
حرارتیهاي  تعریف سناریوهاي مختلف براي تعیین مکان نیرگاه•
ریوسناهاي حرارتی در هر  گذاري براي انتقال گاز مصرفی و انتقال برق تولیدي نیروگاه ي سرمایه برآورد هزینه•
سناریوهاي حرارتی در هر  برآورد هزینه ي تلفات انتقال گاز مصرفی و تلفات انتقال برق تولیدي نیروگاه•
ارتی و هاي حر ي قابلیت تامین آب مصرفی مورد نیاز نیروگاه زیستی هر سناریو شامل مطالعه ي جوانب محیط مطالعه•

حرارتیها  برآورد آالیندگی حاصل از فعالیت نیروگاه
سناریوبررسی امنیت، پایایی و قابلیت بازیابی شبکه ي برق در هر •
زیستی سناریوهاي مختلف و تعیین سناریوهاي منتخب مقایسه فنی، اقتصادي و محیط•

دستاوردها و نتایج مورد انتظار•
تولید گسترده -1: مقایسه جنبه هاي فنی، اقتصادي و زیست محیطی دو سیاست  توسعه تولید نیروگاه هاي حرارتی•

ه میادین گازي و در مناطق نزدیک ب(و تمرکز تولید ) متناسب با نیاز مصرفی هر منطقه و متعاقبا انتقال گاز از میادین گاز(
و تعیین سیاست برتر ) با دسترسی به آب هاي آزاد و متعاقبا انتقال برق به مراکز مصرف
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HVDCتحقیق و بررسی جامع روش هاي نوین طراحی پست هاي انتقال برق با ظرفیت باال فناوري : عنوان•
ماه 9: مدت زمان برآوردي•
:شرح خدمات کلی•

بررسی روش هاي نوین محاسبات انتخاب تجهیزات پست•
در پست عایقیمحاسبات مربوط به هماهنگی بررسی روش هاي نوین •
و محاسبه شبکه زمینطراحی بررسی روش هاي نوین •
سیستم هاي حفاظت پستو تنظیم تعیین بررسی روش هاي نوین •
فلزي پستهاي نگهدارنده  طرح و محاسبه پایهنوین بررسی روش هاي •
شینه بنديو طراحی محاسبات بررسی روش هاي نوین •
نوین طراحی سامانه اسکاداي پستبررسی روش هاي •

دستاوردها و نتایج مورد انتظار•
پست هاي انتقال برق با ظرفیت باالنوین طراحی بررسی روش هاي •

1397تیر  مرکز توسعه فناوري سامانه هاي انتقال توان با ظرفیت باال 97برنامه سال  19



 97برنامه سال 
اولویت هاي تحقیقاتی

معاونت هماهنگی انتقال توانیر



قدیمیمطالعه جهت استفاده از هادیهاي پرظرفیت مناسب در خطوط انتقال : عنوان•
توانیراولویت تحقیقاتی شرکت •
ماه 9: مدت زمان برآوردي•
:شرح خدمات کلی•

وزیع و هادي هاي مختلف پرظرفیت از نظر فناوري ساخت و تولید و همچنین استفاده در خطوط انتقال و فوق تبررسی •
انتخاب مناسبترین آنها

وط اقتصادي براي توجیه جایگزینی هادي هاي پرظرفیت به جاي هادي هاي موجود خط –رویه محاسبات فنی تدوین •
هوایی

ذاري خط، حساسیت رویه نسبت به پارامترهاي شاخص خطوط انتقال و فوق توزیع نظیر طول خط، عمر خط، بارگتعیین •
)ضریب بهره برداري خط(منحنی تغییرات بار خط در طول سال 

به  دستورالعمل هاي الزم براي راهنمایی طراح جهت بکارگیري درست و مناسب هادي هاي پرظرفیت با توجهتدوین •
مطالعات حساسیت 

دستاوردها و نتایج مورد انتظار•
ق توزیع از نظر فناوري ساخت و تولید و همچنین استفاده در خطوط انتقال و فومناسبترین هادي پرظرفیت انتخاب •
جایگزینی هادي هاي پرظرفیت اقتصادي  –رویه محاسبات فنی •
دستورالعمل هاي الزم براي راهنمایی طراح جهت بکارگیري درست و مناسب هادي هاي پرظرفیت•
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توزیعجهت بهبود شرایط بهره برداري در شبکه هاي انتقال و فوق  STATCOMیا  SVCاستفاده از ادوات  :عنوان•
:مدت زمان برآوردي•
:شرح خدمات کلی•

 در شبکه از نظر بهبود گردش توان اکتیو و راکتیو و افزایش SVCشاخصهاي بررسی اولویت استفاده از فناوري بررسی •
حدود پایداري هاي مختلف در شبکه نظیر پایداري گذرا و ولتاژ

در شبکه از نظر بهبود گردش توان اکتیو و راکتیو و  STATCOMشاخصهاي بررسی اولویت استفاده از فناوري بررسی •
افزایش حدود پایداري هاي مختلف در شبکه نظیر پایداري گذرا و ولتاژ

SVCبرق ایران در استفاده از فناوري شبکه ي سه اولویت اول براي تعیین •
STATCOMبرق ایران در استفاده از فناوري شبکه ي سه اولویت اول براي تعیین •
و تعیین گزینه نهایی 4و  3اقتصادي اولویتهاي فعالیتهاي -فنیبررسی •
براي گزینه نهایی STATCOMیا  SVCمشخصات فنی فناوري تعیین •
خوزستاندر رابطه با حادثه  STATCOMیا  SVCمطالعه موردي تاثیر انجام •

دستاوردها و نتایج مورد انتظار•
در شبکه برق ایران STATCOMو  SVCشناسایی اولویت هاي بکارگیري ادوات •
اولویتها و تعیین گزینه نهاییاقتصادي -بررسی فنی•
براي گزینه نهایی STATCOMیا  SVCتعیین مشخصات فنی فناوري •
خوزستاندر رابطه با حادثه  STATCOMیا  SVCانجام مطالعه موردي تاثیر •
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مشارکت در انجام پروژه هاي مرکز



م هر ماه، فراخوانی پروژه هاي مرکز10م تا 1•
•32www.nri.ac.ir/RFPs/://http
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)بسته به پروژه(نوع مشارکت •
مراکز دانشگاهی و پژوهشی•
شرکت ها و موسسات•
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از سایت فراخوانی RFPدریافت فرم •
اجرایی-ارائه سوابق علمیو ) ارزیابی کیفی(شرکت در مرحله اول فراخوان •

)100از (و امتیاز دهی کمیته پیمان توسط اجرایی -سوابق علمیارزیابی •
)50امتیاز باالي (تعیین متقاضیان واجد شرایط •

ارائه پیشنهاد پروژهو ) واگذاري(شرکت در مرحله دوم فراخوانی •
)100از (و امتیازدهی کمیته پیمان توسط ارزیابی فنی پیشنهاد پروژه •
60حداقل امتیاز فنی قابل قبول برابر با •
زیر فرمول محاسبه امتیاز تراز شده بر اساس •

L=100*c/(100-i*(100-t))
L :قیمت تراز شدهc :قیمت پیشنهاديi :0.6=ضریب فنی t :امتیاز فنی

جهت انجام فرآیند عقد قراردادنهایی برنده تعیین •
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پروژه هاي جاري
مرکز انتقال توان



کوچکمقیاس  HVDCمطالعات امکان سنجی و تهیه اسناد مناقصه احداث و بهره برداري از خط : عنوان•
ریالمیلیون  980: مبلغ قراردادماه                  6:    اجرازمان                      97/01/01: زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

پایلوت HVDCبررسی وضعیت نیروگاه تجدیدپذیر موردنظر براي احداث خط •
به شبکه HVDCتعیین پست محل اتصال خط •
به پست شبکه HVDCانجام مطالعات سیستم مقدماتی اتصال •
HVDCتعیین مشخصات فنی طرح  •
ي برون سپاري طرح سنجی و تدوین رویه امکان•
برآورد بودجه و زمان طرح•
تهیه ي اسناد مناقصه ي طرح•

:دستاوردها و نتایج•
پست  بررسی وضعیت نیروگاه تجدیدپذیر مورد نظر و بررسی وضعیت(پایلوت  HVDCمشخصات مکان احداث بررسی •

؛)به شبکه HVDCمحل اتصال خط 
؛HVDCتعیین مشخصات فنی خط •
انجام برآورد دقیق تر از هزینه و زمان اجراي طرح؛•
تهیه ي اسناد مناقصه براي اجراي طرح و برگزاري آن؛•
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بکارگیري فناوري هاي انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال نیروگاه هاي بادي بزرگ به شبکه: عنوان•
ریالمیلیون  623: مبلغ قراردادماه                 9: اجرازمان          94/12/01:      زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

بررسی سوابق موضوعی•
شناسایی مناطق بالقوه براي احداث مزارع بادي با ظرفیت باال در ایران•
در ایران  کههاي انتقال توان با ظرفیت باال براي اتصال مزارع بادي به شب ي استفاده از فناوري شناسایی موارد بالقوه•
ارع بادي به هاي انتقال توان با ظرفیت باال براي اتصال مز ي استفاده از فناوري پذیري موارد بالقوه ارزیابی زمان تحقق•

شبکه در ایران
رانهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي اتصال مزارع بادي به شبکه در ایتعیین مشخصات فنی کلی سامانه•
هاي انتقال توان با ظرفیت باال براي اتصال مزارع بادي به شبکه هاي استفاده از فناوريبررسی چالش•

:دستاوردها و نتایج•
ه در ایرانامکانسنجی استفاده از فناوري هاي انتقال توان با ظرفیت باال در اتصال نیروگاه هاي بادي بزرگ به شبک•
تعیین کریدورهاي اتصال مزارع بادي بزرگ به شبکه•
تعیین فناوري و مشخصات کریدورهاي اتصال مزارع بادي بزرگ به شبکه•
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امکان سنجی استفاده از کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي ایرانمطالعات : عنوان•
میلیون ریال 2500: ماه                مبلغ قرارداد 15: زمان اجرا                95/07/01: زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

1410اي در افق  هاي برق منطقهجمع آوري اطالعات مرتبط با برآورد نیاز مصرف در کشور به تفکیک شرکت•
1410اي انرژي الکتریکی در شبکه برق کشور در افق  بررسی توازن منطقه•
تفاده از این مطالعات و بررسی رویه مطالعات و تعیین کریدورهاي انتقال توان در ظرفیت باال در کشورهاي پیشرو در اس•

استراتژي 
و تکنولوژي هاي بکار رفته در آن HVDCو  HVACهاي بررسی سیستم•
توان از مراکز  تدوین سناریوهاي الزم براي تعیین کریدورهاي انتقال توان در ظرفیت باال براي پاسخ به نیازهاي انتقال•

آیندهتولید به مصرف در 
ي فنی،   از جنبه 1410انتخاب نوع فناوري و مشخصات فنی آن براي کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال در ایران •

محیطی  اقتصادي و زیست
:دستاوردها و نتایج•

امکانسجی استفاده از کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي ایران•
1410تعیین کریدورهاي انتقال توان در ایران •
1410کریدورهاي انتقال توان در ایران تعیین نوع فناوري و مشخصات •
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شورهاي همسایهراهبرد استفاده از فناوري انتقال توان در ظرفیت باال در اتصال الکتریکی شبکه برق ایران به ک: عنوان•
میلیون ریال 1504: مبلغ قراردادماه                     12: اجرازمان                   95/11/1:    زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

هاي موجود و همچنین  هاي همسایه و یا افزایش ظرفیت هاي موجود براي اتصال شبکه برق ایران به شبکه بررسی طرح•
آیندههاي موجود براي ایجاد اتصاالت الکتریکی در  پتانسیل

ان و کشورهاي تدوین روش و متدولوژي توسعه کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال براي تبادل انرژي الکتریکی ایر•
منطقه

ا محوریت ایران ارائه طرح مناسب ارتباط الکتریکی توسط کریدورهاي انتقال توان با ظرفیت باال بین کشورهاي منطقه ب•
منطقهبه منظور تبدیل ایران به مرکز تبادل انرژي در 

رق هاي انتقال توان با ظرفیت باال در راستاي تبدیل شبکه ب ارائه پیشنهادها و راهکارهاي مناسب براي بکارگیري سیستم•
ایران به مرکز تبادل انرژي در منطقه با دیدگاه کریدورهاي تبادالتی

:دستاوردها و نتایج•
انرژيل هاي انتقال توان با ظرفیت باال در راستاي تبدیل شبکه برق ایران به مرکز تباد امکانسنجی بکارگیري سیستم•
تعیین کریدورهاي ارتباطی ایران با کشورهاي همسایه •
کریدورهاي ارتباطی ایران با کشورهاي همسایه تعیین فناوري و مشخصات •
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از خازن سري ثابت در خطوط انتقالفناوري استفاده دانش فنی و راه کارهاي توسعه شناخت :عنوان•
میلیون ریال 1099: ماه              مبلغ قرارداد 18: زمان اجرا             -:   زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

FSCشناخت کلیه ي اجزاء و تجهیزات  فناوري  •
FSCشناخت دانش فنی و چالش هاي طراحی تجهیزات فناوري  •
FSCشناخت دانش فنی و چالش هاي ساخت تجهیزات فناوري   •
FSCسازي فناوري  شناخت اصول و مراحل طراحی و پیاده•
FSCبرداري از شبکه در حضور فناوري  هاي بهره شناخت چالش•
در ایران FSCي فناوري  تدوین نقشه راه توسعه•

:دستاوردها و نتایج•
سازي این در مراحل طراحی و ساخت تجهیزات و پیاده FSCي فناوري هاي توسعهتدوین دانش فنی و شناخت چالش•

فناوري  
در ایران FSCنقشه راه توسعه فناوري •
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HVDC-VSCفناوري دانش فنی و راه کارهاي توسعه شناخت : عنوان•
میلیون ریال 589: ماه                               مبلغ قرارداد 18: زمان اجرا                 -: زمان شروع•
:شرح خدمات کلی•

VSC-HVDCشناخت کلیه ي اجزاء و تجهیزات فناوري •
VSC-HVDCشناخت دانش فنی و چالش هاي طراحی تجهیزات فناوري •
VSC-HVDCشناخت دانش فنی و چالش هاي ساخت تجهیزات فناوري •
VSC-HVDCهاي فناوري  شناخت اصول و مراحل طراحی و پیاده سازي پست•
VSC-HVDCشناخت اصول و مراحل طراحی و پیاده سازي خطوط فناوري •
در ایرانVSC-HVDCتدوین نقشه راه توسعه ي فناوري  •

:دستاوردها و نتایج•
:در بخش هاي VSC-HVDCشناخت دانش فنی و چالش هاي توسعه ي فناوري •

طراحی و ساخت تجهیزات مبدل ها –الف •
طراحی پست ها و خطوط این فناوري -ب•
پیاده سازي و اجراي پست ها و خطوط این فناوري -ج•

در ایران VSC-HVDCتدوین نقشه راه توسعه فناوري •
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با سپاس فراوان


