
 پروژهتشریح  فرم 

 
RFP26-4 

 ايران برق شبکه در الکتريکی توان کیفیت راه نقشه تدوين :پروژه عنوان

 رانيادر شبکه برق ی فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت سند راهبردی و نقشه راه توسعه :طرح عنوان

 تجهیزات الکترونیک قدرت واحد اجرايی:

 ماه 17 :پروژه اجرای زمان مدت کلی برآورد

 :کلی مراحل ذکر با همراه پروژه تشريح و ینیتب

ه کردخوش تحول دست رامفهوم و اهمیت کیفیت توان  ،تغییرات بنیادی از جمله تجدید ساختار و گسترش نفوذ منابع تولید پراکنده در شبکه برق
 نیتأمش برای و تال مسئلهی برق را وادار به توجه جدی به این هاشرکت ،است. افزایش دانش و حساسیت بارهای مشترکین نسبت به کیفیت برق

ی هاشرکتن است. تأمین کیفیت توا میرمستقیغی مستقیم و هانهیهزمهم دیگر در این زمینه موضوع  مسئلهکیفیت مورد نظر مشترکین کرده است. 
 مبرق باید ضمن تدوین مقررات مناسب از ایجاد اختالل توسط مشترکین در شبکه جلوگیری نموده، در مواقع لزوم نسبت به اصالح اغتشاشات اقدا

 قرار دهند. مدنظرمباحث مالی ناشی از کیفیت توان را  تاًینهانموده و 
 ه نقشه راه مناسب حوزه کیفیت توان در شبکه برق کشور اقدام نماید.پروژه حاضر در پی این است که با انجام مطالعات الزم نسبت به تهی

 ی صنعت برق کشور محورهایدر نقشه راه توسعه هر صنعتی چندین محور کالن با توجه به نیازها و اهداف کالن آن صنعت وجود دارد. در توسعه

در شبکه برق   الکتریکی کیفیت توانضر با عنوان تدوین نقشه راه   . پروژه حااست یکی از این محورها  کیفیت توانکالن بسیاری موجود است که   

 به صورت زیر است: دستاوردهای جانبی و نتایج مورد انتظارسعی در دست یافتن به این اهداف داشته و  ایران
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