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 :پروژه عنوان
 جهت ایران برق توزیع هايشبکه توسعه ریزيبرنامه معیارهاي و هامدل ها،داده تعیین

 المللیمطابق استانداردهاي ملی و بین پایایی قبول قابل سطح به دستیابی
 برق ایران طرح توسعه پایایی شبکه عنوان طرح:
 ماه 12 :پروژهاجراي  مانز مدتبرآورد کلی 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
شبکه چه از  یدروند با ین. در اکندیمطرح م یازهان ترینیاز اصل یکیبه توسعه شبکه را به عنوان  یازروزافزون بار در شبکه برق، ن رشد

 یمهم ياز فاکتورها یکی پایایی یگر،. از طرف دیابدخش، توسعه دو ب ینو چه از لحاظ انتقال به عنوان واسط ا یعو توز یدلحاظ تول
بهبود سطح  یاباعث حفظ و  ینکهدر بحث توسعه شبکه عالوه بر ا پایاییکردن . لحاظشودیاست که در بحث توسعه شبکه مطرح م

مختلف در امر توسعه  ينهادها شدنلیدخاز سوي دیگر  .گرددیم یستماضافه در س هايگذاريیهشبکه خواهد شد، مانع از سرما پایایی
 . کندیتر مآنها را روشن ینب یهماهنگ یجادجهت ا ییهابه وجود دستورالعمل یاز، نهاي امروزيشبکهدر 

این باشد. یابی به سطح قابل قبولی از پایایی میتسریزي توسعه شبکه با هدف دبرنامه ها و معیارهايها، مدلتعیین دادهاز پروژه  هدف
 وژه شامل مراحل کلی زیر است:پر
 هاي توسعه شبکه پایایی محوربررسی روش -1

با دیدگاه پایایی محور  هاي توزیعالمللی متدولوژي و سازوکار انجام توسعه شبکهدر این مرحله با جستجو در اسناد علمی و صنعتی بین
 االت زیر پاسخ داده شود:گیرد. در این مرحله الزم است به صورت مشخص به سومورد بررسی قرار می

 توسعه شبکه با دیدگاه پایایی محور (دستیابی به سطح قابل قبول پایایی) چه هستند؟ هايروش •
 کنند؟هایی براي تجهیزات و شبکه استفاده میها از چه مدلهر یک از این روش •
 هاي ورودي نیاز دارند؟ها به چه نوع دادههر یک از این روش •
 ها باالخص از دیدگاه پایایی چه هستند؟ین روشهاي ارزیابی اشاخص •

 هاي توزیع و سطح قابل قبول پایاییالمللی در زمینه توسعه شبکهبررسی استانداردهاي ملی و بین -2
هاي توزیع و هاي ملی در هر دو زمینه توسعه شبکهالمللی و همچنین استانداردها و دستورالعملاستانداردهاي بیندر این مرحله 

مورد بررسی و مطالعه قرار خواهند گرفت. هدف از این ها، سایی و تعیین سطح قابل قبول پایایی (در صورت وجود) در این شبکهشنا
محور در  پایایی دیدگاه با توزیع هايشبکه توسعه ریزيبرنامهدستورالعمل و رویه گیري از این استانداردها در جهت تدوین بهره ،مرحله

 این استانداردهاي (در صورت وجود) به عنوان سند باالدستی دستورالعمل تدوین شده مدنظر قرار خواهند گرفت. . ایران خواهد بود
 هاي توزیع در کشورموجود توسعه شبکههاي رویه شناخت -3

هاي اطالعاتی مورد بررسی قرار گیرد و همچنین پایگاه هاي توزیع در کشورتوسعه شبکههاي فعلی در این مرحله ابتدا باید رویه
هاي هاي توزیع و همچنین سامانههاي موجود در شرکتها شامل سامانهآوري اطالعات مربوطه به دقت رصد شود. این پایگاهجمع

هاي موجود مورد بررسی دقیق ها و سیستمباشند. در ادامه بایستی این رویهموجود در شرکت مادرتخصصی توانیر (مدیریت کالن) می
 قرار گرفته و نقاط خال و مشکالت شناسایی شوند.

 در بخش توزیع توسعه شبکه نظام کارکرديبررسی  -4
مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. این نظام در برگیرنده کل  توسعه شبکهدر این مرحله بایستی گردش کار و نظام کارکردي انجام فرآیند 

هاي شرکت ،شرکت توانیرنفعان و بازیگران از قبیل بوده و تمامی ذيهاي توزیع کشور شبکهریزي توسعه برنامهبا هاي مرتبط فعالیت
شود. همچنین در این مرحله الزم است این فرآیند با الگوي و ... را شامل می هاپیمانکار توسعه شبکه، شهرداريهاي ، شرکتتوزیع

نهادهاي سیستمی صنعت برق مطابقت داده شده، موارد عدم انطباق مشخص گردد و امنامه کارکردي پایایی شبکه برق کشور و نظ
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 جهت ایران برق توزیع هايشبکه توسعه ریزيبرنامه معیارهاي و هامدل ها،داده تعیین

 المللیمطابق استانداردهاي ملی و بین پایایی قبول قابل سطح به دستیابی
 برق ایران طرح توسعه پایایی شبکه عنوان طرح:

 پیشنهادات الزم جهت اطالح رویه و نظام کارکردي در این بخش ارائه گردد.
مطابق با استانداردهاي ملی و  با دیدگاه پایایی محورتوزیع هاي ریزي توسعه شبکهروش برنامهتعیین  -5

 المللیبین
، انطباق با استانداردهاي ملی و ترین روش از جنبه قابلیت اجرامناسبتین مرحله و برمبناي مطالعات صورت گرفته در مراحل قبل، در ا
شود. در این مرحله عالوه تشریح میهاي موردنیاز جهت بکارگیري در کشور شناسایی شده و ها و دادهو دسترسی به سیستم المللیبین

هاي موردنیاز براي انجام مطالعات و ریزي توسعه شبکه پایایی محور الزم است دادهل انجام مطالعات برنامهبر تدوین دستورالعم
گردش کار مناسب ریزي مشخص شوند. همچنین الزم است بر مبناي شرایط و ساختار صنعت توزیع کشور، هاي ارزیابی برنامهشاخص

همچنین بسیار مهم است که این فرآیند با دیدگاه استفاده . مشخص شودشور ایی محور در کیریزي توسعه شبکه پاانجام برنامه
 ها موجود و با رویکرد اصالحی تدوین شود.ها و زیرساختحداکثري از سیستم

 مشخصات محصول نهایی(خروجی مورد انتظار):
 :باشدند میستهرنده موارد زیر در برگیکه ي او ابزارهاي تدوین شده هاگزارش ،شامل اسناد طرحنهایی این  دستاوردهاي

 در کشور و شناسایی خألها و مشکالتهاي توزیع توسعه شبکهفعلی  شناخت وضعیت و رویه •
 محور پایایی هاي توزیع با دیدگاهریزي توسعه شبکهبرنامه دستورالعملارائه  •
 ریزياي ارزیابی این برنامهریزي توسعه شبکه پایایی محور و معیارههاي مورد نیاز انجام برنامهارائه داده •
  پایایی محورهاي توزیع با دیدگاه توسعه شبکههاي نظام کارکردي و گردش کار انجام فعالیتارائه  •

 الزامات شرکت در فراخوان:
 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
  ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد فرمتکمیل(TDF08) 

 اطالعات تماس:
  :4241داخلی  88079400تلفن 
  :آدرس پست الکترونیکیamoshari@nri.ac.ir 

 


