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 پروژه: عنوان
شناسایی و ارایه برنامه دستیابی به فناوری ها و سامانه های شبکه هوشمند برق و انرژی و بازنگری 

 تدوین نقشه راه اجرایی هوشمند سازی شبکه.سند توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی و 

 های مرتبط با شبکه هوشمند صنعت برق و انرژیتوسعه فناوریذیل سند  عنوان طرح:

 های مرتبط با شبکه هوشمند صنعت برق و انرژیتوسعه فناوری سند طرح واحد اجرایی:

 ماه 8تا  6 برآورد مدت زمان اجرای پروژه:

 

 مقدمه : 

هدف کالن این اسناد شناسایی   .ملی را می توان به عنوان پیشنیاز مداخالت هدفمند دولت ها در توسعه فناوری قلمداد نمودتهیه اسناد 

را به همراه داشته و نیز ارایه سیاست ها، راهبردها، راهکارها  اجتماعی -نظام مند حوزه های فناورانه راهبردی که بیشترین مزیت اقتصادی

است. اسناد ملی با تدوین سیاست ها و راهبردهای صنعتی و فناورانه، به هدایت   ساختاریافته برای توسعه این حوزه هاو برنامه های 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی می پردازد . عالوه بر این، اسناد ملی با حمایت از نوآوری، زمینه را برای  توسعه زیرساخت های

ک کشور فراهم می آورد. در مجموع، ماموریت اصلی اسناد ملی توسعه فناوری، پیش بینی اتفاقات محتمل افزایش توانمندی فناورانه ی

بازنگری  این پروژه از اجرای هدف مورد انتظار   .در آینده نیست، بلکه شکل دهی به آیندهای مطلوب برای توسعه فناوری در کشور است

بتواند در  های مرتبط به روز شود و هم اینکههم مطالعات و پژوهش به صورتی که ،و به روزرسانی سند مصوب شورای عتف می باشد

های دیگری شامل گانه پژوهشگاه نیرو مورد تایید قرار گیرد. همچنین انتظار می رود جهت اجرای این پروژه بخش ۴۰قالب اسناد 

در سطح کشور در ابتدای اجرایی شبکه هوشمند امات شناسایی فناوری ها و مسیرهای توسعه آنها و همچنین تدوین سند اجرایی اقد

انجام بازنگری و همزمان با آن نیز انجام شود. در ادامه هر کدام از بخش ها معرفی شده و قالب ها و خروجی های مورد انتظار از آن ذکر 

 می شود : 

 

 وشمند برق و انرژیشناسایی و ارایه برنامه دستیابی به فناوری ها و سامانه های شبکه ه بخش اول :

 مقدمه :

بخش باشد، همواره الزم است فناوری های صحیح در راستای  به منظور توسعه فناوری های مرتبط با شبکه هوشمند به نحوی که اثر

سیستم های مختلفی  و انرژی بخش تدوین شود. در حوزه شبکه هوشمند برق اهداف صنعت انتخاب شوند و برنامه توسعه آنها به نحو اثر

باید به طور هوشمند  وجود دارد که بعضا با یکدیگر در تعامل هستند و از فناوری های مختلفی استفاده می کنند. در این راستا فناوری ها

ادامه ، به طور صحیح ارزیابی شوند و برای هرکدام برنامه اکتساب متناسب با ویژگی های آن تدوین شود. از این رو در انتخاب شوند

 مواردی که باید به صورت دقیق جهت توسعه فناوری های حوزه شبکه هوشمند در نظر گرفت تشریح می شود :

 



 هوشمندی فناوری:

هوشمندی فناوری در قالب نظامی تعریف می گردد که با استفاده از آن، سازمان قادر خواهد بود محیط فناورانه ای را که در آن عمل می 

ابی نماید. هوشمندی فناوری جهت گیری های اصلی پیشرفت فناوری را نشان داده و با استفاده از آن می توان عوامل کند، مشاهده و ارزی

و اقداماتی کلیدی را شناسایی کرد که سایر بازیگران در حوزه های مختلف به کار می گیرند. با استفاده از هوشمندی فناوری بر اساس 

تحقیق و توسعه شکل می گیرد. به عبارت دیگر، سازمان ها چون می دانند که سرمایه گذاری در  هزینه های کالن و چالش های مختلف

زمینه فناوری به طور ذاتی پرمخاطره است؛ و عالوه بر این، مطالعات حوزه تحقیق و توسعه، باعث پدید آمدن دانشی می گردند که به 

است بیش از آنکه در این زمینه سرمایه گذاری کند، به این بیندیشد که چه  می جویند؛ بنابراین، الزم طور معمول دیگران از آن بهره

بخشی از دانش موجود را می توان در فعالیت های خود مورد استفاده قرار دهد. هوشمندی فناوری می تواند نتایج تحقیقات خارج از 

ان پیشرفت های فناورانه زیادی از سازمان گرفته شود، سازمان را به منظور جلوگیری از دوباره کاری آشکار کرده و بیش از آنکه امک

دارایی های فکری را شناسایی کند. همچنین باید مشخص شود که که سایر نهادها چه فعالیت های تحقیق و توسعه ای را انجام داده اند 

در این پروژه  .اهداف خود را شناسایی کندو به چه نتایجی دست یافته اند. در نتیجه یک سازمان می تواند بهترین راه را برای رسیدن به 

ابتدا مدل های مختلف هوشمندی فناوری بررسی و بر اساس الگوی مشخص انتخاب خواهد شد و سپس برنامه هوشمندی فناوری تدوین 

 .آن نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت ۲و در فاز  همچنین خروجی های حاصل از اجرای این فاز در بخش دوم می شود.

 ارزیابی فناوری:

ارزیابی فناوری نوعی از پژوهش در حوزه سیاست گذاری فناوری است که قادر می باشد ارزشیابی جامعی از یک تکنولوژی را برای 

تصمیم گیرنده فراهم سازد. فرایند ارزیابی فناوری عوامل مربوط به یک سیاست را شناسایی کرده ، به ارزیابی آنها می پردازد و یافته 

های خود را در اختیار فرایند تصمیم گیری قرار می دهد.ارزیابی فناوری باید به تحلیل و ارزیابی دستاوردهای خواسته و ناخواسته ، اعم 

از فناوری های جدید و یا تثبیت یافته بپردازد. در واقع فرایند ارزیابی سعی بر آن دارد که با تحلیل پتانسیل های فنی،اجتماعی، 

یست محیطی به تصمیم گیری در مورد توسعه های جدید تکنولوژی کمک نماید. در این پروژه ابتدا مدل های مختلف اقتصادی و ز

 ارزیابی فناوری بررسی و بر اساس الگوی مشخص انتخاب خواهد شد و سپس ارزیابی فناوری تدوین می شود.

 اکتساب فناوری:

ه های مورد نظر در مورد نحوه اکتساب فناوری تصمیم گیری می شود. اکتساب در این مرحله با توجه به ویژگی های فناوری و سامان

فناوری می تواند به صورت داخلی مانند تحقیق و توسعه صورت گیرد و یا از طریق انتقال فناوری انجام شود که این امر باید با توجه به 

شاخص های مختلفی توجه نمود که برخی از آنها ذکر می معیارهای مختلف ارزیابی و مشخص شود. در بحث انتقال فناوری باید به 

شود. دسته اول توانمندی و سیاست های گیرنده فناوری می باشد. هر سازمان دارای یک سری توانمندی و یک سری سیاست ها جهت 

ابستگی به فناوری، راحتی دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت تدوین شده رد استراتژی های خود می باشد. دسترسی به بازار، و

مدیریت، پتانسیل یادگیری، توانایی نسبی سازمان در فناوری مورد نظر ، قابلیت حفاظت از فناوری و ضرورت دستیابی سریع به فناوری 

فناوری مورد نظر شاخص هایی هستند که با توجه به تعاریف أنها را در این دسته جای داد. دسته دوم توانمندی و سیاست های دارنده 



می باشد. در این دسته باید به ویژگی های کشور مبدا و همچنین شرکت مادر توجه داشت. توانمندی تکنولوژیک و ویژگی های فرهنگی 

می تواند در تصمیم گیری تاثیر داشته باشد. دسته سوم سیاست های مشترک دارنده و گیرنده فناوری می باشد. سطح تعهدات، قابلیت 

ری، هدف از همکاری، هزینه اکتساب، نوع دوره زمانی و نشت دانش از جمله این سیاست ها محسوب می شود. دسته تعریف مفاد همکا

 چهارم ویژگی های فناوری می باشد. اثر استراتژیک فناوری،چرخه عمر، پیچیدگی فناوری از عوامل قابل بررسی در این دسته می باشد.

باط این فناوری ها با سامانه های مورد نظر مشخص شود و نحوه پیاده سازی آنها تبیین پس از انجام مراحل ذکر شده می بایست ارت

شود. به منظور پیاده سازی باید با توجه به شرایط و ویژگی های هر منطقه از کشور و همچنین ویژگی های سامانه ها اولویت بندی 

 نجام شود.صورت گیرد تا با کمترین هزینه به نسبت سرمایه گذاری این روند ا

 مراحل پیش بینی شده جهت اجرای پروژه :

های مرتبط با شبکه هوشمند صنعت برق و انرژی، الزم است تا ساز وکار حمایت و توسعه از با توجه به مأموریت طرح توسعه فناوری

به مأموریت این پروژه به جهت دار مرتبط با شبکه هوشمند در دستور کار این طرح قرار بگیرد. با توجه های کلیدی و اولویتفناوری

این طرح تعریف خواهد ( 1)پیوست ها ها و ارائه برنامه اجرایی برای حمایت از توسعه هر یک از فناوریبندی فناوریشناسایی و اولویت

 شد.

بندی اسایی و اولویتشود، لذا فاز مربوط به شنهای شبکه هوشمند تعریف و استفاده میها در قالب سامانهبا توجه به اینکه فناوری

های شبکه هوشمند بر اساس نیازهای صنعت برق و انرژی نیز باید در قالب همین پروژه و به صورت همزمان و مرتبط با فاز سامانه

 ها نیز تهیه شود.ها اجرا شده و برنامه توسعه هر یک سامانهبندی فناوریشناسایی و اولویت

که گروه متقاضی انجام پروژه باید در پیشنهاد پروژه  شده است مشخص 1پیوست شماره در نتظار با توجه به موارد فوق، مراحل مورد ا

 تفصیل بیان نموده و روش انجام کار را کاماًل مشخص نماید.موارد را به

 

 گانه پژوهشگاه نیرو ۴۰بخش دوم : بازنگری و به روزرسانی سند ملی شبکه هوشمند در قالب اسناد 

 مقدمه

در قالب نقشه راه قابل قبول و همراستا با  ها بایدفرایند اجرای پروژه ،به طور اثربخش و کاربردی برای کشوربه منظور اجرای پروژه ها 

اسناد باالدستی کشور تدوین شود. سند مصوب شورای عتف به عنوان سند باالدستی برخی از فعالیت ها و اقدامات توسعه فناوری شبکه 

صالح قرار گیرد تا اقدامات هوشمند را مشخص نموده است، اما الزم است به دلیل گذر زمان و تغییرات محیطی و قانونی مورد بازنگری و ا

 شوند. از این رو مجموعه اقدامات زیر جهت بازنگری سند مورد انتظار می باشد :  تدوینی اجرایی به صورت کارامد تری و پروژه ها

 

 



 

 مطالعه و بررسی  اسناد باالدستی و سند عتفالف( 

کار دو مزیت دارد. اول اینکه تصمیمات نهاد های باالدست مورد . این باالدستی مورد بررسی قرار گیرند ابتدا می بایست تمامی اسناد

توجه قرار میگیرد. دوم اینکه بسیاری از این مطالعات در سند مصوب عتف انجام شده و با این کار از انجام دوباره کاری ها جلوگیری 

 خواهد شد.

 

 ب ( بازنگری موارد مورد انتظار در سند

برخی از موارد سند مصوب عتف نیاز به تکمیل و یا ویرایش گانه پژوهشگاه،  ۴۰اسناد  بتدوین آن در قالی بازنگری سند و به منظور اجرا

ذکر شده تهیه شود. الزم به توضیح است که سند باید به  ۲مجدد دارند. در پایان این فاز باید سند بازنگری شده در قالبی که در پیوست 

زیر طرح که کمترین همپوشانی را دارند و در تکامل هم هستند اجرایی شود. برای  3ر قالب ای تهیه شود که تمام اقدامات سند دگونه

 ذکر شده، تهیه شود.  ۲ها باید یک منشور مطابق با آنچه در پیوست هر یک از این طرح

 باشند:مواردی که نیاز به بازنگری در سند مصوب عتف دارند به شرح زیر می

 

 در ایران  سابقه فناوری در دنیا و بخش های سابقه فناوری شامل 

 ترسیم درخت فناوری 

 ینده پژوهیآ 

 تدوین ره نگاشت 

 تدوین اقدامات و تعریف پروژه ها 

  طرح کالن که شامل تمامی پروژه های سند باشدزیر  3تدوین. 

 

 : سند اجرای شبکه هوشمند برق و انرژیسومبخش 

سند نقشه راه اجرایی شبکه هوشمند برق و انرژی تهیه خواهد شد. این بخش باید به  در این بخش بخش دومعالوه بر موارد فوق در 

های پیش روی این صنعت، و با در نظر های فعلی صنعت برق و انرژی و با توجه به افقای تهیه شود که بر اساس نیازها و اولویتگونه

سازی شبکه را تدوین نماید. ذینفع روال حرکت به سمت هوشمند های دولتی و خصوصیبرداران و بخشگرفتن هزینه فایده برای بهره

ها، اعتبارات مورد نیاز، محل تأمین های هوشمند سازی از قبیل هزینهبرای این منظور باید تمام فاکتورهای دخیل در اجرای پروژه

ر بگیرد به نحوی که مطالعات انجام شده برای تهیه ها برای کشور مد نظر قراو منافع حاصل از انجام پروژه ها، محل انجام پروژهاعتبارات

 سند خود به نوعی بخشی از ضمانت اجرایی سند باشد.



ندی انجام آنها ها و زمانببه منظور پیاده سازی شبکه هوشمند در کشور و دستیابی به اهداف باالدستی الزم است برنامه اجرایی پروژه

برای اجرای هر پروژه نقش نهادهای ذینفع چگونه می باشد و برای اجرای آن چه  دتدوین و مشخص شود، به نحوی که مشخص باش

 هایی الزم است شکل بگیرد. به این منظور فاز های اجرای این بخش به شرح زیر مورد نظر می باشد :فعالیت

 

 

 بررسی وضعیت فعلی کشور ) اولویت ها و توانمندی ها (-1

های مرتبط مورد پایش و بررسی قرار گیرد. این پایش باید در حوزه مناطق اضر کشور در حوزهویژگی های حال ح بایددر مرحله اول 

های هر منطقه از نظر قابلیت ها و توانمندی ها و همچنین امکان اجرایی شدن پروژه های شبکه هوشمند مختلف کشور و بررسی ویژگی

نیاز شبکه هوشمند در نقاط مختلف کشور باید بررسی شود و حوزه بررسی شوند. همچنین میزان توسعه یافتگی زیرساخت های مورد 

های پیشرو در هر منطقه شناسایی شود. و در آخر سایر معیارهایی که برای پیاده سازی شبکه هوشمند در مناطق کشور الزم است مانند 

 گیرد. سرمایه انسانی ، توسعه یافتگی دانش فنی ، ویژگی های اقلیمی و ... مورد بررسی  قرار

 

 ترسیم وضعیت مطلوب-2

وضعیت مطلوب در آینده ترسیم شود. به نحوی که قابل دسترسی باشد و همچنین باید با توجه با اسناد باالدستی و ظرفیت های موجود 

ی شبکه کلیه حوزه ها بایدبتوان با سرعت مناسبی به آن نایل شد. در وضعیت مطلوب  تادر راستای اسناد راهبردی کشور تدوین شود 

هوشمند در وضعیت آینده کشور ترسیم شود و جایگاه و موقعیت هر حوزه با توجه به ویژگی های آن دسته فناوری و همچنین شرایط 

 .کشور به طور دقیق مشخص شود

 

ه همراه ها و نیازهای صنعت برق کشور بسازی شبکه برق کشور بر اساس اولویتترسیم نقشه راه و ارئه برنامه اجرایی هوشمند-3

 بودجه تخمینی مورد نیاز

برنامه ای دقیق جهت اجرای این مسیر تدوین شود. برنامه اجرایی باید  الزم است تاپس از بررسی توانمندی ها و ترسیم وضعیت مطلوب 

به نحوی ترسیم شود که نقش تمامی ذینفعان در آن مشخص باشد و وظایفی که هر نهاد به عهده دارد در آن ترسیم شود. همچنین کلیه 

گردد. این برنامه مشخص خواهد کرد که کدام  های الزم باید انجام شود باید مشخصاقداماتی که در راستای فراهم آوری زیرساخت

منظور از تعیین فرآیند  یندی پیاده سازی و توسعه پیدا خواهند کرد.آکشور ظرف چه مدتی و با طی چه فر فناوری ها در کدام مناطق

تبارات مورد نیاز و اجرای شبکه هوشمند این است که باید به صورت کامال واضح نقش هر یک از متولیان و ذینفعان مشخص شود و اع

به ذکر است که در پیشنهاد مربوط به روش تأمین اعتبارات باید محاسبات دقیق هزینه  الزمنحوه تأمین این اعتبارات مشخص شود. 

فایده مربوط به اجرای هر پروژه تهیه شده باشد به نحوی که مشخص شود که بازگشت سرمایه به چه نحو خواهد بود تا در صورت نیاز 



های های هوشمند سازی از روشها و پروژهگذاران برای اجرای طرحهای پیشنهادی دقیق و مشخص به سرمایهبتواند با ارائه بسته دولت

 متدوال جذب سرمایه استفاده کند.

 

 های احتمالی و ارائه برنامه مدیریت ریسکبینی ریسکشناسایی و پیش -۴

های احتمالی شبکه هوشمند، الزم است تا از ابتدای کار یک نگاه کلی و جامع در رابطه با ریسکهای اجرایی برای اجرای هرچه بهتر پروژه

ای با کمترین ها بتوان طبق برنامه از پیش تعیین شدهها وجود داشته باشد تا در صورت مواجهه با این ریسکدر راه اجرای هریک از پروژه

ها و گیری از مواجه شدن با ریسکای برای پیشه موارد گفته شده الزم است تا برنامهها را مدیریت کرد. لذا با توجه بهزینه، ریسک

 ها در صورت مواجه شدن با آنها تهیه و ارئه شود.ای برای مدیریت ریسکبرنامه

 

 

 

 

 

  



 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 تجارب گذشته، اسناد باالدستی و وضعیت موجود کشور 

  بازار فناوری های شبکه هوشمند در ایران و جهان 

 بازیگران حوزه شبکه هوشمند 

 شناسایی کلیه سامانه ها و فناوری های حوزه شبکه هوشمند برق و انرژی 

 شناسایی ویژگی های هر سامانه و اولویت بندی پیاده سازی سامانه ها در کشور بر اساس ماهیت شبکه 

  متقابل سامانه ها با یکدیگرتعیین ارتباطات و سرویس های 

 شناسایی ویژگی های فناوری های مربوط از منظر پیچیدگی فناوری، منحنی عمر،ارزیابی فناوری و نحوه اکتساب آن 

 درخت فناوری های مرتبط با شبکه هوشمند 

 گزارش آینده پژوهی صنعت شبکه هوشمند 

 هاالزامات موردنیاز برای سامانهها و تعیین حداقل تعیین روش و نحوه اجرای هر یک از سامانه 

 ) ... نحوه توسعه فناوری های منتخب ) انتقال دانش فنی ، تحقیق و توسعه، همکاری مشترک و 

 به ازای هر فناوری ارایه مدل ها و بسته های حمایتی جهت توسعه فناوری توسط بخش خصوصی 

 گزارش ارکان جهت ساز سند شبکه هوشمند 

  گزارش اهداف و حوزه های دارای اولویت 

 گزارش راهبردهای حوزه فناوری های شبکه هوشمند در ایران 

 های مربوط به شبکه هوشمندنقشه راه توسعه فناوری 

 نقشه راه اجرایی شبکه هوشمند 

  3منشور طرح مطابق پیوست شماره  3تدوین 

 

 تیم مجری پروژه: تعهدات

به صورت کامل به انضمام پیشنهاد اجرای پروژه ارائه را گیرد تیم مجری پروژه باید مشخصات افرادی را که در اجرای پروژه به کار می -1

نماید و در جلسه دفاع از پیشنهاد پروژه در مورد تخصص و سابقه هر یک از افراد توضیحات کامل ارائه نماید و مشخص کند که هر نفر 

 پیشنهاد مطرح شده ایفای نقش خواهد کرد. در کدام بخش از

 تیم مجری باید موارد مربوط به بخش اول و بخش دوم را به موازات هم آغاز نماید. -۲

تیم مجری مراحل ذکر شده در است به عنوان اساس تهیه هر دو سند باید در نظر گرفته شود و الزم  1شده در پیوست  حموارد مطر -3

 زهای پیشنهاد خود در نظر بگیرد.را به عنوان فا 1پیوست 

علم و اطالع از اینکه کارفرما و یا ناظر نماینده کارفرما تا زمان انتهای قرارداد اختیار بررسی روند انجام کار و گفتگو  با تیم مجری باید -۴

 ارائه نماید.داند، پیشنهاد خود را را برای خود محفوظ میشرح خدمات این پروژه در رابطه با نفرات تیم پروژه 

 

 

 



 : 1پیوست شماره 

 های حوزه شبکه هوشمندها و فناوریشناسایی سامانه -1

های حوزه شبکه هوشمند به ها و فناوریهای فنی و اقتصادی و کاربردی هر یک از سامانهمنظور از شناسایی، بررسی تمام جنبه

ها و و نوع خدمات و ارزش افزوده ناشی از هر یک از سامانه ای که میزان کاربرد، پیچیدگی، ذینفعانگونهباشد بهصورت مجزا می

 ها به صورت دقیق مشخص و تعیین شوند.فناوری

 های زیر با تفکیک حوزه در این پروژه مورد انتظار است:ها و سامانهفناوری

 افزارهای حوزه تولید:نرم

 افزار کنترل واحد تولیدی نرم (1

ریزی شده، مکانیزم وارد افزار بتوان کنترل ظرفیت تولید، محاسبه توان برنامهستفاده از این نرماین موضوع قابل انتظار است که با ا

افزار پذیری واحد را مشخص نمود. این نرمو خارج مدار شدن واحدها، توانایی مدیریت واحد با تغییرات بار، قابلیت اطمینان، دسترس

 تنها برای واحدهای فسیلی کاربرد دارد. 

 زار کنترل واحدهای تولیدی پراکنده افنرم (2

افزار، برداری از نرمافزار، مدهای بهره( معماری نرم1افزار به تفضیل بیان گردد اعم از: های نرمدر این بخش باید یک سری از قابلیت

های مدیریت سیستمدهی به بازار، ساز انرژی موجود در واحد، ماژول قیمتهای ذخیرههای یارانش ابری، ماژول سیستمسیستم

های تخمین شرایط آب و هوایی، نرخ تولید نسبت به اطالعات زمانی، نرخ تولید نسبت خاموشی و کنترل واحدهای انرژی، الگوریتم

 شدن این واحدها به اطالعات واحد تولیدی، مدهای اضطراری و جزیره

 های پایداری سیستم:وردن سرویسساز انرژی جهت فراهم آهای ذخیرههماهنگی واحدهای تولیدی و سیستم (3

بایست کنترل واحدها را جهت تامین پایداری فرکانسی شبکه ( است میFFRافزار که به اختصار پاسخگوی سریع فرکانس )این نرم

 برعهده گیرد. 

 افزار مشارکت در بازار برای واحدهای تولیدی نرم (4

 افزار هدف آن است که مشارکت واحدهای تولیدی در انواع بازارها ممکن شود. با استفاه از این نرم

 حوزه انتقال: 

 بایست مدنظر قرار گیرد:های زیر در شبکه انتقال میحوزه

 گیری هوشمند سامانه اندازه (1



 گیری فازوری سازی بستر مناسب جهت هماهنگی تجهیزات اندازهو پیاده WAMSو  PMUسازی سامانه با پیاده

 خطوط انتقال 1سامانه پایش ظرفیت حرارتی اکتیو (2

 باشد. افزار میسازی این نرمافزایش امنیت و قابلیت اطمینان شبکه انتقال نتیجه پیاده

 سامانه مدیریت نیروی انسانی در حوزه انتقال  (3

افزار تحقق رمان خاموشی در پی وجود این نبرداری شبکه ناشی از کاهش هزینه نیروی انسانی و کاهش زمهای بهرهکاهش هزینه

 یابد. می

  2افزار مدیریت خاموشینرم (4

و با استفاده از زیرساخت  3افزار با استفاده از سنسورگذاری در سطح شبکه انتقال و با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییاین نرم

های انتقال در این زمینه از وبی انجام دهد. البته، اتوماسیون پستتواند مدیریت خاموشی شبکه انتقال را به خمخابراتی مناسب می

 باشد. افزار میموارد زیرساختی این نرم

 های فشار قوی اتوماسیون پست (5

ورت عدم وجود(، صهای حفاظتی اضافه جریان و اضافه ولتاژ )در های پایش ترانسفورماتورهای فشارقوی، سیستمبه کارگیری سیستم

 ظتی بسته به میزان و نوع پیشامدها در مناطق مختلفهای حفارله

  4پایش فعال سطح خطای شبکه (6

 گیرد. افزار برای ارزیابی سطح اتصال کوتاه شبکه در تمامی نقاط مورد استفاده قرار میاین نرم

 کننده ولتاژ و توان راکتیو و تجهیزات کنترل FACTSادوات  (7

توان با ی که مینصب، هماهنگی و کنترل این تجهیزات اهمیت دارد. یکی از مهمترین اهدافبرداری خطوط انتقال جهت بهبود بهره

، TCSC ،UPFCزنی، باشد. بانک های خااین تجهیزات دنبال نمود، افزایش ظرفیت میزبانی شبکه انتقال با کنترل امپدانش شبکه می

TCSC  وSVC  جز مهم ترین ادوات جبرانساز وFACTS باشند. می 

 یدهای مانور برای انجام تجدید آرایش سیستم کل (8

ی این تجهیزات و یابشود. نوع کلیدهای به کار رفته، نحوه مکانافزایش قدرت مانور روی خطوط انتقال با این تجهیزات ممکن می

 های مختلف سیستم از اهمیت زیادی برخوردار است. برآورد آرایش

                                                           
1 Active Thermal Rating Monitoring (ATRM) 
2 Outage Management  
3 Geographic Information System (GIS) 
4 Active Fault Level Monitoring  



 (EMS) 1سیستم مدیریت انرژی (9

ولید و در تبرداری از خطوط، کاهش گرفتگی خطوط، پایش، هماهنگی سطح انتقال و در سطح انتقال وظیفه بهرهمدیریت انرژی 

ن پروژه در نظر گرفته با اسکادا نیز باید در قالب ای EMSبرداری را برعهده دارد. همچنین هماهنگی سیستم سازی بهرهنهایت بهینه

 شود.  

 حوزه بازار: 

سنجی آن(، بازار خدمات جانبی و افزایش مشارکت )با توجه به مطالعات امکان 3و یا بازار روز بعد 2زمان حقیقیسازی بازار پیاده (1

 بازیگران در این بازارها 

 6دهی مبتنی بر پیکو قیمت 5دهی زمان حقیقی، قیمت4دهی اعم از تعرفه زمان استفادههای مختلف نرخسازی نحوهپیاده (2

 یانش ابری بازار برق مبتنی بر را (3

 افزار جامع بازار برق با مدیریت شبکه هماهنگی بازار توسط نرم (4

 حوزه توزیع:

 باشند:های زیر در حوزه توزیع مدنظر میها، تکنولوژی و فناوریسامانه

  AMIگیری هوشمند های اندازهسیستم (1

 ر باضافه ولتاژ و حفاظت باسهای اضافه جریان، اهای حفاظتی فیدر، باس بار و پست توزیع اعم از رلهسیستم (2

  DSTATCOMکننده توان راکتیو و ولتاژ در سطح شبکه توزیع همانند تجهیزات کنترل (3

 برداری بهینه از شبکه توزیع سیستم مدیریت توزیع جهت بهره (4

 های حوزه توزیع سیستم پایش پست (5

 سیستم پایش خطوط توزیع  (6

فزایش پیک اهای ناگهانی و توزیع برای کاهش اثرات سوء نظیر اضافه ولتاژسیستم هماهنگی خودروهای الکتریکی و شبکه  (7

 شبکه 

 با در نظر گرفتن تمامی تجهیزات متصل  7ماژول بازیابی شبکه به صورت خودکار (8

 DMSسامانه مدیریت واحدهای تولید پراکنده متصل به سطح شبکه، هماهنگی این واحدها با سیستم  (9

                                                           
1 Energy Management System (EMS) 
2Real-time Market  
3 Day-ahead Market  
4 Time of Use (ToU) Tariff 
5 Real-time Pricing  
6 Coincident Peak Pricing  
7Self-healing  



شبکه توزیع جهت  های مجازی متصل بهافزاری مناسب برای میکروگریدها، هاب انرژی و نیروگاهنرمایجاد سطح ارتباط و بستر  (10

 افزار مدیریت شبکههماهنگی  با نرم

 افزار مدیریت ریزشبکه نرم (11

 افزار مدیریت نیروگاه مجازی نرم (12

 افزار پخش بار اقتصادی ریزشبکه و نیروگاه مجازی نرم (13

 

 کننده: حوزه مصرف

 باشد:زیر در این زمینه مورد اهمیت میموارد 

  4سازهای ذخیرهو سیستم 3، تولید در محل2، شیفت بار1های پاسخگویی بار اعم از قطع باربرنامه (1

 (BMSافزار مدیریت ساختمان هوشمند )نرم (2

 گیری هوشمند و قرائت هوشمند کنتورها اندازه (3

 های مختلف انرژیمبنای حاملسازی میزان مصرف یک مجتمع بر افزار بهینهنرم (4

 DCو  ACکنترل بارهای کانورتری  (5

 افزار مدیریت شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکینرم (6

 اطالعات حوزه انتقال داده و فناوری

های سرویسهای مخابراتی، الزم است تا بیشتر در مورد در این حوزه با توجه به نقش مهم و اساسی اپراتورهای ارائه دهنده سرویس

های ها بهترین روش روش برای دستیابی به سرویسمورد نیاز کاربردهای شبکه هوشمند بررسی شود و پس از تعیین انواع سرویس

 بینی شود.مورد نیاز پیش

 های موجود در کشوربندی نیازهای اساسی صنعت برق و انرژی و شناسایی توانمندیشناسایی و اولویت -2

های پژوهشی این طرح در راستای مند کردن بودجهها و نیازهای اساسی صنعت برق و انرژی باهدف نظاملشدر این مرحله باید چا

 نیازهای اصلی صنعت برق شناسایی شود.

گذاری در راستای اجرای شبکه هوشمند شناسایی الزم است تا توانمندهای موجود در کشور اعم از دانش موجود، جذابیت و سرمایه

 شود.

                                                           
1 Load Curtailment  
2 Load Shifting  
3 On-site Generation  
4 Energy Storage System  



ها بر اساس نیازهای فعلی و آتی صنعت و با توجه به معیارهای ها و اکتساب فناوریندی اجرای سامانهباولویت -3

 اساسی

بندی ها اولویتها و فناوریدر این مرحله الزم است با توجه به دو بند قبلی و با توجه به نیازهای اصلی صنعت برق و انرژی سامانه

گذاری، بازار داخلی های سرمایهبرداری، تنوع ذینفعان، روشل مسائل مربوط به امنیت نوع بهرهبندی باید شامشوند. معیارهای اولویت

ها و میزان وجود های موجود در کشور، سطح بلوغ هر فناوری، چرخه عمر هر فناوری، پیچیدگی اجرای سامانهو خارجی، توانمندی

ر کشور باشند. الزم به توضیح است که گروه پیشنهاد دهنده باید در های موردنیاز برای هر سامانه و فناوری دو توسعه زیرساخت

 تفصیل ارائه نماید.پیشنهاد خود معیارها را به صورت کامل و شفاف بیان نموده و روش کار خود برای این فاز را به

 های الزم برای اجرای ریزشبکه، نیروگاه مجازی و هاب انرژی ها و فناوریسامانه (1

 کننده زه مصرفهوشمندسازی حو (2

 های الزم برای نیل به شبکه توزیع هوشمند ها و فناوریسامانه (3

 های الزم برای نیل به بازار برق ها و فناوریسامانه (4

 سازی شبکه انتقال هوشمند های الزم برای پیادهها و فناوریسامانه (5

 های الزم برای رسیدن به حوزه تولید هوشمند تکنولوژی (6

 

 هاهای هر یک از سامانهها و سرویسارتباطات بین سامانه تعیین تعامالت و -4

هایی ها سرویسشده، تعیین شود و برای هریک سامانهبندی انجامها و بر اساس اولویتهای بین سامانهدر این فاز باید نحوه ارتباط

 ها مشخص شود.که باید ارائه کند و نحوه ارتباط با سایر سامانه

 ها باید هم از منظر فنی و هم از منظر خدمات به هریک از ذینفعان تعیین شود.الت و سرویسدر این فاز این تعام

 هاها و تعیین حداقل الزامات موردنیاز برای سامانهتعیین روش و نحوه اجرای هر یک از سامانه -5

ها نحوه و روش اجرای هر سامانه مشخص های هر یک از سامانهها و نیز بر اساس ارتباطات و سرویسدر این فاز باید بر اساس اولویت

ای شود. منظور از تعیین روش و نحوه اجرای هر سامانه این است که مشخص شود که هر سامانه باید در چه سطحی )ملی، منطقه

نه دولت های هر سامانه مشخص شود که متولی اجرای ساماسازی شود و نیز بر اساس اهداف و سرویسو ...( و با چه الزاماتی پیاده

 بردار اصلی سامانه تعیین شود.تواند باشد و جز بهرهیا بخش خصوصی می

ها توسط بخش نوعی که در صورتی که این سامانهعالوه بر این در این فاز باید حداقل الزامات موردنیاز برای سامانه مشخص شود به

ها را حفظ کند و نیز بتواند در آینده در اختیار دیگر و سرویس هابرداری شده، کارفرما بتواند یکپارچگی سامانهخصوصی اجرا و بهره

 متقاضیان مشارکت قرار دهد.

 ها ارائه شود.بندی و اجرایی برای اجرای سامانهها و نیز نیازهای صنعت برق یک برنامه زماندر این فاز الزم است با توجه به اولویت



 هاتعیین روش اکتساب هر یک از فناوری -6

ها در مورد روش شده و نیازهای صنعت و نیز بر اساس برنامه مربوط به اجرای سامانههای انجامبندیز باید بر اساس اولویتدر این فا

شده و دریکی از ها کامل بررسیها یک نقشه راه اجرایی ارائه شود. برای منظور باید هر یک از فناوریاکتساب هر یک از فناوری

 های فنی و مدیریتی(بر اساس ادله و استداللهای زیر قرار گیرند )دسته

 دسته اول: کسب دانش  فنی از طریق تحقیق و توسعه داخلی

 برای این دسته، به ازای هر فناوری باید موارد زیر تدوین شود.

 ارائه مدل کسب دانش فنی برای هر فناوری 

 فناوری تدوین مدل حمایت از بخش خصوصی جهت به دست آوردن دانش فنی به ازای هر 

  مدل حمایت از صنایع داخلی از منظر تدوین قوانین و تسهیالت به ازای هر فناوری 

 سته دوم: کسب دانش فنی از طریق مشارکت تجارید

 برای این دسته، به ازای هر فناوری باید موارد زیر تدوین شود.

 سنجی، تعامل و مشارکت با و امکانهای خارجی صاحب فناوری به ازای هر فناوری و بررسی شناسایی کشورها و شرکت

 ها و کشورهاهریک از این شرکت

 های داخلی توانمند جهت حمایت در مشارکت و تشکیل تحقیق و توسعه مشترکشناسایی شرکت 

 تدوین مدل مشارکت به ازای هر فناوری 

 تدوین مدل نظارت و تسهیالت موردنیاز به ازای هر فناوری 

 دسته سوم: انتقال فناوری

گیرند. برای این دسته، به گنجند در این دسته قرار میهای که به دالیل فنی، مدیریتی و اقتصادی و ... در دو دسته اول نمیفناوری

 ازای هر فناوری باید موارد زیر تدوین شود.

 هدف خرید و سنجی تعامل با ایشان با های خارجی صاحب فناوری به ازای هر فناوری و امکانشناسایی کشورها و شرکت

 انتقال فناوری

  تدوین ضوابط و قوانین حاکم بر قراردادهای انتقال فناوری به ازای هر فناوری که این ضوابط شامل مضامین، نحوه

 شود.گذاری و ... بر اساس مشخصات و نوع هر فناوری میها، امکان سرمایهپرداخت

 تهیه پیوست فناوری به ازای هر فناوری 

 ها و نیازهاهای موردنیاز بر اساس اولویتبندی برای حمایت یا خرید فناوریارائه برنامه زمان -7



ها و نیازها ارائه نماید. این برنامه باید شامل ها بر اساس اولویتبندی برای هر یک از فناوریدر این فاز تیم پروژه باید یک برنامه زمان

فناوری، اقدامات حین طرح و اقدامات بعد از اکتساب با خرید فناوری  تمام اقدامات اولیه و مقدماتی قبل آغاز طرح مربوط به هر

 بشود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گانه پژوهشگاه نیرو ۴۰در قالب چارچوب اسناد  شده جهت ارائهبازنگری  برای سند مورد نظر قالب:  2پیوست 

 مبانی سند -1

تشریح  مقدمات الزم برای شروع تدوین اسناد ملی را ارایه می کند . این بخش بهبه عنوان اولین بخش از روش شناسی، مبانی سند 

سیاستگذاران مرتبط با  فنی توسعه دهنده فناوری، و چارچوبهای ذهنی-ویژگیهای ذاتی فناوری راهبردی مورد بررسی، نظام اجتماعی

حاصل کرده وبا قطعیت باالتری در  وضعیت موجود شناختتوسعه فناوری می پردازد . این مولفه به سیاستگذاران کمک می کند تا از 

  :مورد سایر بخشهای سند( ارکان جهت ساز و خرد )تصمیم گیری نمایند . مبانی سند متشکل از چهار مولفه اصلی زیر است

یرات(، و چرخه عمر،تصویری تبیین مشخصه های فناوری :این مولفه با بررسی جایگاه فناوری از ابعاد ماهیت، پارادایم فناورانه)منشا تغی

این مشخصه های فناوری بر نوع  گاهی ازٓ  از خصوصیات فناوری راهبردی مورد مطالعه به سیاستگذار و تحلیلگران ارائه مینماید .ا

  .تصمیم گیری در مراحل بعدی تدوین سند اثرگذار خواهد بود

 

تصویری از اجزای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناورانه دخیل در توسعه تبیین ابعاد موضوع و محدوده مطالعات سند :به منظور داشتن 

فناوری، اعم از نهادها و سازمانهای مختلف، قواعد و قوانین موجود در جامعه، و فناوریهای و زیرفناوریهای مرتبط، داشتن نگاهی سیستمی 

ا توجه به تاثیرگذاری فناوری و نوآوری فناورانه در ابعاد له و تعیین حدود و مرزهای آن ضروری است . همچنین الزم است تا بٓ  به مسی

مختلف جامعه، تصمیم گیری راهبردی در سطوح مختلفی به انجام برسد . این سطوح را می توان از بعد جغرافیایی به سه سطح منطقه 

  .ای، ملی، و فراملی تقسیم نمود

  هوشمندی فناوری-2

به تغییر رویکرد برنامه ریزی ملی توسعه فناوری از حالت منفعالنه به حالت فعاالنه می شود هوشمندی فناوری مولفه ای است که منجر 

.این مولفه به دنبال کسب آگاهی از فناوری با داشتن نگاهی رو به آبنده است .نتایج حاصل از این مولفه بر تصمیم گیری در مورد کلیه 

  :فناوری از دو بخش اصلی تشکیل شده است ارکان جهت ساز و خرد تاثیرگذار خواهد بود .هوشمندی

شناخت حوزه های فناورانه :پیش از شروع هر نوع تصمیم گیری پیرامون فناوری الزم است تا از اجزای تشکیل دهنده فناوری و کاربردهای 

ا و نیز کاربردهای موردنظر مختلف آن اطالع حاصل نمود .صحبت راجع به یک فناوری در سند ملی باید همراه با معین نمودن زیرفناوریه

  .از آن باشد

آینده پژوهی فناوری :در مطالعات آینده پژوهی، در مورد حوزه های فناورانه شناسایی شده با نگاهی به آینده صحبت می شود .در این 

و سایر فعالیتهای جدید و جایگزین،  لفه به تحلیل سناریوهای پیش رو در توسعه فناوری، روندهای ظهور و گسترش فناوریهایٓ  مو

عدم قطعیت پیش روی توسعه در آینده کمک کرده  مرتبط با جایگاه فناوری در آینده پرداخته می شود . آینده پژوهی به کاسته شدن از

اهد همچنین در اجرای این فاز ، از دستاوردهای بخش اول نیز استفاده خو  .و تصمیمات پایاتری را برای سیاستگذاران به ارمغان می آورد

 شد.

 ارکان جهت ساز-3 



مهیا  با معین شدن مبانی سند و انجام فعالیت های مرتبط با هوشمندی فناوری، بسترهای الزم برای شروع تصمیم گیریهای راهبردی

تصمیمات میگردد .به عنوان اولین مرحله در تصمیم گیریهای راهبردی، باید ارکان جهت سازی که به عنوان خطوط هدایت کننده در کلیه 

و برنامه های بعدی اثرگذار است، مشخص گردد .در این بخش از روش شناسی پیشنهادی، با رویکردی هنجاری، آینده ای مطلوب برای 

یندهی مطلوب در قالب چشم انداز، اهداف کالن، و راهبردها و سیاستهای دستیابی به ٓ  توسعه فناوری در کشور ترسیم میگردد .این ا

  :شودفناوری تعریف می 

  ،چشم اندازپردازی :در ابتدا الزم است تا بر مبنای اصول ارزشی و نیز با استفاده از مدلهای تدوین چشم انداز موجود درادبیات

چشمانداز مطلوب فناوری در تعامل با ذینفعان معین شود .چشم انداز، دورنمایی از دستیابی به نهایت اهداف درافق زمانی 

نما به عنوان یک راهنما در کالن ترین سطح بر اهداف، راهبردها، سیاستها و اقدامات تدوین شده انتهای سند است .این دور

 در سایر مولفه ها اثرگذار خواهد بود

 انداز  هدفگذاری کالن :اهداف کالن مجموعه ی مقاصد بلندمدتی هستند که در جریان برنامه ریزی برای نیل به چشم

 مولفه، با یه تصمیم گیریها و برنامه ها در جهت دستیابی به آنها می باشد .در اینطراحی شده پیش بینی می شوند و کل

انداز طراحی  به پایین به تدوین اهداف توسعه فناوری پرداخته می شود .برای این منظور، با درنظر داشتن چشم-نگاهی باال

ختلف اقتصادی، زیست محیطی،اجتماعی، و شده و با استفاده از نظرات افراد متخصص و سیاستگذاران، در قالب ابعاد م

فناورانه، به تعیین اهداف کالن پرداخته می شود .این اهداف را می توان ترجمه های قابل دستیابی از چشم انداز تعریف 

  .شده قلمداد نمود

 تیابی به این تدوین راهبردها :با درنظرگرفتن اهداف کالن، ضروری است تا به سواالت اساسی سیاستگذاران در مسیر دس

مسیرهای  اهداف پاسخ داده شود .این مهم با تدوین راهبردها به انجام میرسد .راهبردها را می توان معین کننده مجموعه

تصمیم گیری در مورد   اصلی برای دستیابی به اهداف دانست .مسیرهایی که در قالب راهبردها مشخص می شوند عبارتند از

  .ای توسعه فناوری و تعیین سبک اکتساب فناوریرویکرد توسعه، تعیین اولویته

  تدوین سیاستهای کالن :سیاستهای کالن دستور راهنمای تفکر و تصمیم گیری پیرامون راهبرد هستند .سیاست ها با معین

صحیح جهت گیری  نمودن یک چارچوب کالن که مالحظات الزم در رسیدن به کلیه اهداف کالن را در بر دارد، به انتخاب

  . ی راهبردی کمک می کندها

  برنامه اقدامات و سیاست ها-۴

برنامه اقدامات و سیاست ها تعیین کننده ی مجموعه ی اهداف، اقدامات و سیاست های اجرایی هستند که برای رسیدن به چشم انداز و 

ن تدوین شوند. هدفگذاری خرد، تدوین اهداف کالن ترسیم شده ضروری هستند . این برنامه باید همراستا با راهبردها و سیاست های کال

  :اقدامات، و تدوین سیاست های اجرایی اجزای تشکیل دهنده ی این مولفه هستند

باال( مسئله -به-پایین ) هدف محور ( یا پایین -به-هدفگذاری خرد :در این مرحله الزم است تا بر حسب فاز توسعه فناوری با رویکردی باال

خته شود .داشتن این نگاه مستلزم پایش محیط، شناسایی مشکالت،کشف مزیتها و محرکهای موجود در توسعه محور ) به هدفگذاری پردا



فناوری است .رفع موانع و تقویت محرکها را می توان بهعنوان اهداف خرد توسعه فناوری قلمداد نمود .با توجه به اهداف باالدستی و نیز 

شده با آنها، الزم است تا به همراستا نمودن و سازگار نمودن آنها با هم نیز اقدام شود .به  درنظرگرفتن همراستایی اهداف خرد تعیین

  .عبارت دیگر، اهداف خرد باید قادر باشند مالحظات اهداف کالن تعیین شده را برآورده نمایند

ف خرد هستند .این اقدامات باید در راستای تدوین اقدامات :اقدامات، فعالیت های انتخابی توسط دولت ها و حاکمیت برای رسیدن به اهدا

  .راهبردها و سیاست های کالن باشند

تدوین سیاست های اجرایی :دولت ها در مواردی که الزم است به صورت غیرمستقیم در فرأیند توسعه وارد شوند و درجهت برآورده 

  .تواند تنظیم گر یا تسهیل گر باشندکردن اهداف خرد گام بردارند، به تدوین سیاست هایی می پردازند که می 

 

 

  برنامه عملیاتی و نقشه راه-5

این بخش از روش شناسی به دنبال اجرایی نمودن ارکان جهت ساز و برنامه اقدامات و سیاست های طراحی شده در فاز قبل، در قالب 

  :نقشه راه است .تدوین برنامه عملیاتی در قالب بخشهای زیر صورت می پذیرد

 ن پروژه های اجرایی :به منظور عملیاتی نمودن اقدامات و سیاست های تدوین شده در فاز قبل، الزم است تاطرح تدوی

  .ها و پروژه های اجرایی در ابتدا تدوین شوند

  بودجه ریزی و زمان بندی :بودجه ریزی، در اینجا به معنای مشخص نمودن میزان و نحوه تامین و تخصیص منابع مالی

انجام اقدامات و اعمال سیاست های اجرایی در سند بوده که این امر یکی دیگر از کارهای ضروری درعملیاتی الزم جهت 

شروع و اتمام،ترسیم  کردن سند تدوین شده تاکنون است .زمان بندی نیز به معنای مشخص نمودن بازه های زمانی

 اجرایی است مسیرهای بحرانی و معین کردن ترتیب و اولویت اقدامات و سیاستهای

 هایی که   تعیین حوزه های اثر :در تدوین برنامه ها، الزم است تا نهادهای اصلی هدف، یعنی مشموالن برنامه ها یا حوزه

  برنامه ها قصد تاثیرگذاری بر آنها را دارند، شناسایی نمود .این کار در طی این گام انجام می پذیرد

 یفی است که کنشگران درگیر در توسعه فناوری باید از آن پیروی کنند. تقسیم کار ملی :این گام مشخص کننده ی وظا

اجرا در  در این گام باید فعالیتها و اقداماتی که در مراحل قبل و به منظور دستیابی به اهداف شناسایی شده است، برای

 .میان کنشگران تقسیم شود

 عملیاتی  زی منابع و تعیین مجریان، در گام آخر برنامهترسیم ره نگاشت :پس از تعریف اقدامات و برنامه ها، برنامه ری

الزم است تا ارتباط میان آنها مشخص شده و خالصه نتایج آن در قالب ره نگاشت برنامه عملیاتی به صورت مصور ارائه 

  .شود

 برنامه ارزیابی و به روزرسانی -6



راهبردها و اقدامات و نیز سطح برآورده شدن اهداف، الزم است تا درنهایت، به منظور حفظ پویایی، آگاهی از میزان تاثیر سیاستها، 

چارچوبی برای ارزیابی روند توسعه فناوری نیز معین گردد . این بخش را می توان متشکل از مولفه های پس ارزیابی و اتخاذ تصمیم 

ارزیابی توسط خبرگان میزان موفق یا ناموفق  مقتضی دانست .در پس ارزیابی با روشهایی مانند پیمایش نوآوری، مدلهای اقتصادسنجی و

بودن راهبردها، سیاستها و اقدام طرح شده سنجیده می شوند .بر اساس نتایج حاصل از سنجش وارزیابی، الزم است تا تصمیم مقتضی 

و انجام اقدام تدافعی اتخاذ  برای بازنگری کلی سند و نوشتن دوباره آن، انجام اقدام اصالحی تنظیمات اجزای سند و یا برخورد با چالشها

  .گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : قالب منشور طرح  3پیوست شماره 

 

 عنوان طرح:

 

Program Ti t l e: 

 نام سند راهبردی مرتبط: 

 برآورد اعتبار )ریال(: مدیر طرح:  

 بردار) شرکت مادر تخصصی(:  بهره

 

 مدت زمان اجرا )ماه(: 

 

 طرح:تصویب منشور 

 در کمیته راهبری مورد تصویب قرار گرفت. این منشور در جلسه شماره ............... مورخ ........................

 نام و نام خانوادگی دبیر کمیته راهبری:                                   امضا: 

  باشدنقشه راه طرح به پیوست می. 

 

 های منشور طرح: ویرایش

 علت ویرایش  تهیه کننده ویرایش تاریخ

    

    

    

 

 ضرورت اجرای طرح: -1

 شود.شود. همچنین دید کالنی از نتایج مورد انتظار طرح تشریح میدر این بخش دالیل راهیردی و استراتژیک طرح بیان می

 



 

 

 

 چشم انداز طرح: -2 

 شود. تصویری از آینده و وضعیت نهائی طرح بیان می

 

 

 

 

 محدوده طرح: -3

 باشد.گیرند و چه مواردی جزء طرح نمیچه کارهائی درون طرح جای می

 

 

 

 

 ها: فرضیات و محدودیت -۴

 شود. کنند بیان میگیری طرح مدنظر قرار  گرفته و طرح را محدود میهائی که در شکلدر این بخش فرضیات و محدودیت

1-  

۲- 

3- 

۴- 

5- 



 های طرح اجزاء و پروژه -5

 شود. کدام آورده میتوصیفی از اجزاء طرح، شامل نام پروژه، برآورد اولیه زمان و هزینه، شرح مختصری از پروژه و اقالم قابل تحویل هر

 اقالم قابل تحویل نام پروژه / جزء ردیف
تخمین 

 زمان )ماه( 

 تخمین هزینه

 )میلیون ریال( 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

تر از هرکدام باید به ترتیب زمانی اجرای هر جزء شود و برآورد دقیقتخمین اولیه از اقالم قابل تحویل، زمان و هزینه بیان میتوجه: در این جدول 

 در برنامه مدیریت طرح آورده شوند.

 منافع/دستاوردهای  طرح: -6 

گیری بوده و لیست شده و باید مشخص و قابل اندازه شوند. منافع در جدول ذیلآید تعریف میدر این بخش منافعی که از اجرای طرح بدست می

 زمان مورد انتظار هر یک ذکر گردد. 

 ردیف
 منفعت

 )دستاورد طرح(

ملموس یا 

 غیرملموس
 معیار سنجش

زمان مورد 

 انتظار تحقق

)ها( و پروژه)های( مایلستون

 مرتبط طرح

  

 

    

  

 

    

  

 

    



  

 

    

 

 منابع مورد نیاز طرح:  -7

ای برای اجرای طرح الزم شود و در صورتیکه منابع ویژهشرح کالن و کلی از منابع مورد نیاز طرح ) منابع انسانی، تجهیزات و ...(  در این بخش بیان می

 گردد.های آن و رهنمود کالن تامین آنها اشاره میباشد مشخصات و ویژگی

 

 

 

 

 نفعان تاثیرگذار: ذی -8

 گردد. گذارند عنوان میوی طرح تاثیر میرپذیرند و یا نفعان شناسائی شده طرح که از طرح تاثیر میترین ذیدر این قسمت مهم

 الزامات و نیازمندیها  نقش نام  ردیف

    

 

    

 

    

 

    

 
 

 نحوه توقف طرح: بازبینی طرح و -9

گیری حرکت هائی که باید برای تصمیمشود. زمان، موارد مورد بازبینی، و دادهدر این بخش مقاطع بازبینی و الزامات آن شرح داده میمقاطع بازبینی طرح: 

 شوند. به مقطع بعدی مورد استفاده قرارگیرند بیان می

 

 باشد. می رکز بر عملکرد کلی و مدیریت طرحها متمشود. بررسییمهای بررسی عملکرد هر طرح تعیین زمان و تاریخ بررسی عملکرد طرح:

 

 شوند.گیری برای تغییر محدوده طرح و اجزاء و توقف اجزاء طرح در این قسمت توضیح داده میفرایند تصمیم: تغییر طرح و اجزاء آن



 

 شود.در این قسمت فرایند و اختیارات مربوطه برای توقف طرح شرح داده می: نحوه توقف طرح

 

 

 های آنهای کالن طرح و پروژهریسک -1۰

شوند. همچنین مشکالتی را که طرح با آنها های کالن مثبت و منفی که احتماال برای طرح تهدید و یا فرصت هستند در اینجا اشاره میریسک

 شوند.مواجه است در این بخش آورده می

 برنامه پاسخ به ریسک ریسک ردیف

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


