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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 

 شناسنامه

 سند پشتیبان درخت محورهای مطالعات اقتصاد انرژی عنوان

 NRI.DE-DSP.R/20 شناسه سند

 نژادمسعود کسرائی تنظیم سند

 ریزی انرژیبرنامه گذاری ومطالعات سیاست نام مرکز

 گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو تصویب کننده

 7931ماه دی تاریخ تصویب

 های مطالعاتی گروهپروژه تدوین برنامه راهبردی و تعیین چارچوب مرجع

 اقتصاد برق و انرژی.
 مجری: کیومرث حیدری

 نژاد، سپیده پویانمسعود نارنجی، مسعود کسرائیمریم محمدی، همکاران: 

 

 

 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی اثر متعلق به پژوهشگاه نیرو بوده و تکثیر یا 

تولید مجدد تمام یا بخشی از آن، به هر صورت )مانند چاپ، صوت، 

 باشد.تصویر و انتشار الکترونیکی( بدون اجازه مکتوب ممنوع می
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 فهرست مطالب

 1 ............................................................................ اتیکل -7

 71 ........................................... یباالدست اسناد و نیشیپ مطالعات -2

 71 ..................................................... یباالدست اسناد -2-7

 77 .................................................... نیشیپ مطالعات -2-2

 72 ........................................... یداخل و یخارج یطالعاتم مراکز -9

 72 ........................................... یخارج یقاتیتحق مراکز -9-7

 79 ............................................ یداخل یقاتیتحق مراکز -9-2

 71 .................................................... یعلم مراجع و هافصلنامه -4

 71 ................................. یانرژ اقتصاد یمطالعات یمحورها درخت -1

 21 ........................................................ یانرژ یتقاضا -7

 27 ................................................ ستیز طیمح و یانرژ -2

 22 ......................................................... مقررات میتنظ -9

 24 ................................................. کالن اقتصاد و یانرژ -4

 21 ............................................... یانرژ بورس و بازارها -1

 21 ................................................ یانرژ و دانش اقتصاد -1

 21 ............................................................... یانرژ عرضه -1
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 کلیات -1

گروه اقتصاد و مدیریت برق در پژوهشگاه  7939-39های طی سال

ای مرتبط با صنعت برق را برعهده رشتهنیرو انجام تحقیقات علوم میان

و  اقتصاد برقعنوان گروه به  ،ایبا تفکیک رشته 7939داشت. در سال 

انجام مطالعات  جهت خاصبا محوریت تغییر یافت و  گروهی انرژی 

 اقتصادی در صنعت برق و انرژی تشکیل گردید. 

طرح پژوهشی به تدوین نقشه  در قالبگروه اقتصاد  7931در سال 

های مدیریتی خود پرداخت. درک کافی و شناخت راه و استراتژی

های نیازترین پیشتی یکی از مهمهای مطالعاگسترده نسبت به حوزه

شود. اگرچه این تدوین نقشه راه برای یک گروه اقتصادی محسوب می

های گروه پیش از انجام مسئله در درون گروه اقتصاد و از منظر فعالیت

کامل تبیین شده و از ساختار مشخصی برخوردار  طوربهمذکور  پژوهش

-ریگرایانه در همکاو نگاه توسعهها با این وجود عدم اکتفا به داشته ،بود

ریزی نقشه راه گروه حاکم بوده و مطالعات ها، همواره در فضای برنامه

وزه د بر حجامعی در خصوص محورهای مطالعاتی اقتصاد انرژی )با تأکی

-همطالعات مذکور، انجام مصاحب بریهتکبا اقتصاد برق( صورت گرفت و 

 شناسیو بر اساس روش های اقتصادیهای تخصصی و برگزاری پنل

 علمی در نهایت درخت محورهای مطالعات اقتصاد انرژی تدوین گردید.

فلسفه وجودی این درخت در درجه نخست ایجاد نظمی پنهان در 

 (و قوت)های حوزه اقتصاد انرژی، شناسایی نقاط ضعف انجام پژوهش

انه خآنان است. در درجه دوم دبیر (یا تقویت)ریزی برای رفع برنامهو 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

ه ایجاد اقدام ببا شناسایی متخصصین حوزه اقتصاد انرژی، گروه اقتصاد 

های درخت در برگ محققینشبکه متخصصین نموده و با جایگذاری 

-های پژوهشی تخصصی در سازمانساز تشکیل هستهتدوین شده، بستر

های علمی و های مختلف و توسعه همکاری میان نهادها و سازمان

 د شد.اجرایی کشور خواه

اقتصادی انرژی در  یدر راستای تدوین درخت محورهای مطالعات

مرحله نخست مطالعات پیشین انجام شده در گروه و اسناد باالدستی 

رداری بو نکات مفید و مرتبط آنان مورد بهره بررسی شدهکشور به دقت 

قرار گرفتند. در گام دوم مراکز مطالعاتی حوزه اقتصاد انرژی شناسایی 

از مراکز  هرکدامند، دیدبه دو گروه خارجی و داخلی تقسیم گرشده و 

های بندی محورهای مطالعاتی و حوزهدسته از منظر ساختار پژوهشی،

بندی از آنان های مختلف دستهقرار گرفته و مدلکاری مورد بررسی 

 و مراجع معتبر علمی از هافصلنامهاستخراج شد. در گام سوم به بررسی 

بندی از نحوه دستهنکات مرتبط پرداخته شد و  JELبندی جمله طبقه

 های آنان استخراج گردیدند.محورها و زیرشاخه

در نهایت درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد انرژی در چهار سطح 

به صورت مقدماتی تهیه گردید. در ادامه با برگزاری جلسات همفکری 

یی خت شناسانظران نقاط ضعف دربا متخصصین و مصاحبه با صاحب

شده و نسبت به رفع آنان اقدام گردید. بدون تردید دقت نظر، حساسیت 

های ارزنده آقای دکتر حیدری مدیر محترم گروه اقتصاد باال و راهنمایی
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 ای درپژوهشگاه نیرو و مجری پروژه تدوین نقشه راه نقش برجسته

 تدوین درخت محورهای مطالعاتی و رفع نقاط ضعف آن داشته است.

های اصلی درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد پس از تعیین حوزه

ه، گیری چندمعیاربندی آنان با استفاده از روش تصمیمانرژی و اولویت

هر شاخه با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن )از چهار منظر مالی، 

ا هو اهداف کمی، سنجه شدهمشتری، فرآیند و رشد و یادگیری( بررسی 

ات ابتکاری درون سازمانی آنان برای فعالیت آینده گروه اقتصاد و اقدام

 گردد.تعیین گردیدند. فرآیند پژوهش در شکل یک مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : مدل پیشنهادی جهت تعیین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی1شکل 

 مطالعه ادبیات

 (هاپژوهشگاه)سایر 

 مطالعه

 اسناد باالدستی

مصاحبه و 

 بررسی میدانی

 (Goal) اهداف

                              منظر مالی                          

Financial 

                                                                               منظر مشتری

       Customer 

                                                             منظر فرآیندهای داخلی

               Processes 

               منظر رشد و یادگیری            

Training & Development 

(Strategic Themes) 

O

b

j

1 

O

b

j

2 

O

b

j

3 

O

b

j

4 

روش کارت امتیازی 

 متوازن نورتون و کاپالن

O

b

j

5 

O

b

j

6 

O

b

j

7 

تعیین 

اقدامات 

ابتکاری از 

طریق 

ایجاد اکو 

سیستم 

های نوآور 

 و نوپا

 های کاریحوزهتعیین 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 

 مطالعات پیشین و اسناد باالدستی -2

 اسناد باالدستی -2-1

سناد ا برخی از در گام اول در راستای همگامی با مسیر توسعه کشور،

 ز جملها باالدستی مربوط به حوزه اقتصاد انرژی مورد بررسی قرار گرفت.

 باشند:اسناد بررسی شده به شرح زیر می

 های کلی برنامه ششم توسعه.سیاست -7

 های کلی اقتصاد مقاومتی.سیاست -2

 های کلی نظام در بخش انرژی.سیاست -9

 مقام معظم رهبری. یابالغهای علمی و فناوری سیاست -4

 .7943برنامه راهبردی پژوهشگاه نیرو تا  -1

 .7414صنعت نفت و گاز ایران در افق  اندازچشمسند  -1

 .7414وزارت نیرو در افق  اندازچشمسند  -1

 سند ملی راهبرد انرژی کشور. -3

-های خصوصیای وزارت نیرو در حوزهراهبردهای وظیفه -3

 سازی و مالی.

 برنامه استراتژیک وزارت نیرو. -71

 صالح الگوی مصرف.های کلی اسیاست -77

برنامه عملیاتی وزارت نیرو برای تحقق اقتصاد  41جزئیات  -72

  مقاومتی.
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 مطالعات پیشین -2-2

در گام بعد اسناد و مطالعات مرتبط با عنوان پژوهش که پیش از این 

کامل مورد بررسی قرار  طوربهدر گروه اقتصاد به انجام رسیده بودند 

 باشند:گرفتند. این مطالعات به شرح زیر می

 سازی برق و انرژیریزی مدلتدوین سند راهبردی برنامه -7

 فاز نخست تدوین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی -2

 فاز دوم تدوین نقشه راه گروه اقتصاد برق و انرژی -9

 های تحقیقاتی گروه اقتصاد برق و انرژیتدوین اولویت -4
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 مراکز مطالعاتی خارجی و داخلی -3
تحقیقاتی حوزه اقتصاد با تأکید بر اقتصاد انرژی در گام بعد مراکز 

های فعالیت پژوهشی مورد بندی حوزهاز منظر ساختار علمی و دسته

جی و کز خارکلی به دو دسته مرا طوربهبررسی قرار گرفتند. این مراکز 

 داخلی تقسیم گردیدند.

 مراکز تحقیقاتی خارجی -3-1

 :دباشنبه شرح زیر میمراکز خارجی بررسی شده 

 وزارت انرژی مالزی -7

 وزارت انرژی کانادا -2

 زیست استرالیاوزارت انرژی و محیط -9

 وزارت انرژی روسیه -4

 مؤسسه تحقیقات اقتصادی سیاسی )ماساچوست( -1

 موسسه اقتصاد انرژی ژاپن -1

 مرکز تحقیقات مرکزی صنعت برق ژاپن -1

 موسسه تحقیقات الکتروتکنولوژی کره -3

 موسسه تحقیقات برق کره -3

 علمی فرانسهموسسه تحقیقات  -71

 شرکت برق فرانسه -77

 المنافعسازمان تحقیقات صنعتی و علمی مشترک -72

 دانشگاه استنفورد -79
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 المللی اقتصاد و سیاست انرژیمجله بین -74

پاور، های فعال این حوزه نظیر سیمآپهمچنین برخی استارت

وبو، واتی، داجی، وایو، وایروات، سووتو، تاتم، فناوری شارژ، 

 انرسیتی، پاورلجر و ... نیز بررسی شدند. ، الکترون،LO3انرژی 

 مراکز تحقیقاتی داخلی -3-2

 :دباشنمراکز تحقیقاتی داخلی نیز به شرح زیر می

 هایدانشگاه تهران )دانشکده اقتصاد، پردیس البرز، کرسی -7

ریزی انرژی، یونسکو، موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه

 اقتصادی(پارک علم و فناوری، موسسه توسعه و تحقیقات 

)دانشکده اقتصاد، پژوهشکده علوم  طباطباییدانشگاه عالمه -2

 اقتصادی(

 (پژوهشکده اقتصاد)دانشکده اقتصاد،  دانشگاه تربیت مدرس -9

دانشگاه شهید بهشتی )دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی،  -4

 (عباسپورپردیس فنی و مهندسی شهید 

دانشگاه الزهرا )دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی،  -1

 پژوهشکده مطالعات اقتصادی و اجتماعی((

دانشگاه صنعتی شریف )دانشکده مدیریت و اقتصاد،  -1

 پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، دانشکده مهندسی انرژی(

 دانشگاه اصفهان )پژوهشکده اقتصاد، پژوهشکده اقتصاد( -1

 هاسایر دانشگاه -3
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 المللی انرژیموسسه مطالعات بین -3

 ادموسسه تحقیقاتی تدبیر اقتص -71

های بازرگانی )وزارت صنعت، موسسه مطالعات و پژوهش -77

 معادن و تجارت(

 دفاتر اقتصادی و فنی مرتبط وزارت نیرو -72

 انجمن اقتصاد انرژی ایران -79

های داخلی بررسی شده نیز شامل هماون آپبرخی از استارت

انرژی اسپادانا، نورسان انرژی آریا، صنایع پیشرفته هواخورشید و 

 باشند.... می
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 و مراجع علمی هافصلنامه -4
توان به دو بخش تقسیم نمود، محتوای این گام از پژوهش را می

ی علمی از منظر محورهای اعالم شده در هافصلنامهنخست بررسی 

سایت فصلنامه جهت دریافت مقاالت و دوم بررسی مراجع علمی جهت 

یشین پ هایبندی اجزای اقتصاد؛ همچنین این گام نیز مشابه گامتقسیم

محدود به طیف داخلی نشده و مراجع خارجی نیز مورد بررسی قرار 

توان به موارد زیر اشاره گرفتند. از جمله مجالت خارجی بررسی شده می

 داشت.

 (JELبندی مجله ادبیات اقتصادی )طبقه -7

 المللی اقتصاد و سیاست انرژیمجله بین -2

رد بررسی و مجالت علمی داخلی نیز به شرح زیر مو هافصلنامه

 قرار گرفتند.

 فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران -7

 فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی -2

 پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران -9

 فصلنامه اقتصاد کشاورزی -4

 های رشد و توسعه اقتصادیفصلنامه پژوهش -1

 طباطبایی(فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی )دانشگاه عالمه -1

 اقتصادیهای کاربردی فصلنامه نظریه -1
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد انرژی -5
در گام نهایی بر اساس اسناد و مطالعات بررسی شده همه محورهای 

حوزه اقتصاد انرژی به کار گرفته شده در مراجع مختلف شناسایی و 

گردآوری شدند. ابتدا محورهای نزدیک به هم که محتوای یکسانی داشته 

هم تفاوت داشت حذف گردیدند. در مرحله و تنها نام کالمی آنان کمی با 

ها در نظر گرفته شدند تر به عنوان سرفصلبعد تعداد از محورهای جامع

های آنان تا سایر محورها و موضوعات مورد نظر به عنوان زیرشاخه

بندی محورها هر دو رویکرد کل به عبارتی در تقسیم بندی گردند.دسته

ن به عنوان ابزار تیم پژوهش به کار همزما طوربهبه جزء و جزء به کل 

گرفته شدند تا در نهایت عناوین و موضوعات شناسایی شده به سطوح 

پیش از قرار دادن محورها در ساختار کلی در بندی گردند. مختلف دسته

نظر گرفته شده، چندین جلسه بحث و گفتگو با متخصصین فعال حوزه 

همچنین اساتید دانشگاهی اقتصاد برق و انرژی، کارشناسان گروه و 

عنوان برجسته شامل تقاضای انرژی، انرژی  1برگزار گردید تا در نهایت 

و محیط زیست، تنظیم مقررات، انرژی و اقتصاد کالن، بازارها و بورس 

های انرژی، اقتصاد دانش و انرژی و عرضه انرژی، به عنوان سرفصل

 گرفته شدند. اصلی درخت محورهای مطالعات اقتصاد انرژی در نظر

درخت محورهای مطالعات اقتصاد انرژی در چهار سطح به صورت 

عنوان،  24عنوان، در سطح دوم  1ساختار عمودی گردید. در سطح اول 

عنوان وجود دارند که  92عنوان و در سطح چهارم  11در سطح سوم 

 گردد.توضیحات مربوط به آنان در ادامه ذکر می
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 24رشاخه محورهای اصلی شامل سطح دوم به عنوان نخستین زی

عنوان )مدیریت  9انرژی باشد که سهم تقاضای عنوان محور مطالعاتی می

ه(، سهم کنندبینی تقاضا و رفتار مصرفسازی و پیش، مدلسمت تقاضا

عنوان )آثار خارجی، توسعه پایدار و بازارهای  9انرژی و محیط زیست 

و کنترل، وضع مقررات، عنوان )پایش  1محیطی(، تنظیم مقررات زیست

-ها، نهاد تنظیم، تنظیم مقررات اجتماعی و زیستتحلیل مالی بنگاه

-عنوان )دولت و بخش انرژی، مدل 9محیطی(، انرژی و اقتصاد کالن 

ای(، المللی و منطقههای بینسازی انرژی و اقتصاد کالن و همکاری

نرژی و عنوان )تعامالت و تجارت، بورس ا 9بازارها و بورس انرژی 

عنوان )نوآوری و تحوالت  9بازار برق(، اقتصاد دانش و انرژی 

عنوان  4تکنولوژی، اقتصاد دیجیتال، تحقیق و توسعه( و عرضه انرژی 

ریزی انرژی، مدیریت دارایی سازی و برنامه)پیوند آب و انرژی، مدل

 باشد.گذاری( میفیزیکی و سرمایه

رسند و الزاماً به پایان می های تهیه شده در سطح دوبرخی از شاخه

گردند، دلیل تر تقسیم نمیها و موارد جزئیها به زیرشاخههمه شاخه

اصلی این امر جلوگیری از شلوغی درخت مطالعات و سردرگمی 

اند که از میان آنان عنوان قرار گرفته 11باشد. در سطح سوم خواننده می

عنوان، تنظیم مقررات  1عنوان، انرژی و محیط زیست  3تقاضای انرژی 

 1عنوان، بازارها و بورس انرژی  71عنوان، انرژی و اقتصاد کالن  77

عنوان را به  1عنوان و  عرضه انرژی  71عنوان، اقتصاد دانش و انرژی 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

های عنوان در حوزه 92اند؛ در سطح چهارم نیز خود اختصاص داده

 اند.مختلف قرار گرفته

 2ات اقتصاد انرژی در شکل نمای کلی درخت محورهای مطالع

 .گردمشاهده می

 

 

 



 درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد انرژی: 2شکل 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

های مربوط به خود محور اصلی به همراه زیرشاخه 1در ادامه هر یک از 

 گردد.جداگانه مالحظه می طوربه

 تقاضای انرژی -1

سه زیرشاخه مدیریت سمت تقاضای،  با تقسیم به محور تقاضای انرژی

بینی سازی و پیشمدل

تقاضا و تحلیل رفتار 

به بررسی  کنندهمصرف

مسائل اقتصادی سمت 

 پردازد.تقاضا می

 

 

 

 

 

 
 

  
 : شاخه تقاضای انرژی3شکل 
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 انرژی و محیط زیست -2

خش ب هایفعالیتزیست، توجه به آثار جانبی حوزه اصلی اقتصاد محیط

ها با اعمال مشوق توانمیکه  چارچوب مباحث توسعه پایدار است در انرژی

 کرد. زادرونها برخی از آثار بیرونی را و جریمه

ورد مهای بازاری و تنظیم مقررات ویژگیزیست از دو جنبه اقتصاد محیط

 ررات محور بوده و با توجه به عدمبازار مق. این گیردبررسی قرار می

  شود.اندازی نمیولت راهخودمحوری بدون دخالت د

 
 

 شاخه انرژی و محیط زیست :4شکل 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 تنظیم مقررات -3

های حاکمیت در تنظیم مقررات هدف از این محور پرداختن به سازوکار

 باشد:های زیر میدر حوزه

تدوین، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات و کدهای مورد نیاز در  •

 صنعت برق

 تنظیم مقررات ورود به بازار •

 ارزیابی و کنترل )پایش و نظارت( •

 مورد نیاز افزارینرمبستر  •

 نظام کنترلی و بازدارندگی •

 شوند:یبندی مطور کلی ذینفعان این حوزه در سه سطح به شرح زیر طبقهبه

 حاکمیت جهت تصویب قوانین و مقررات •

های مادر اصلی و توانیر جهت تنظیم مقررات داری شامل شرکتبنگاه •

 اقتصادیمالی و 

های توزیع جهت حاکمیت شرکتی رکتعملیاتی مانند ش •

(Corporate Governance) 
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 

 

 
 

 

 : شاخه تنظیم مقررات5شکل 
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 انرژی و اقتصاد کالن -4

های فکری هدف این محور افزایش درک کارشناسان و تأمین زیرساخت

باشد.حوزه فعالیت گروه الزم در نگاه کالن به صنعت برق و حوزه انرژی می

ی سازی انرژمدل، دولت و بخش انرژی»اقتصاد در این محور به سه بخش کلی 

 .گرددتقسیم می« ایالمللی و منطقههای بینهمکاری، و اقتصاد کالن

 
 

 : شاخه اقتصاد کالن و انرژی6شکل 
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 بازارها و بورس انرژی -5

ی هاهایی نظیر بستهبازار برق دارای شاکله اقتصادی همراه با چاشنی

در این حوزه مباحث  گذاری، تنظیم مقررات و مباحث ابزاری است.سیاست

مختلف مرتبط با ساختار مالکیت )درجه تمرکز و قدرت انحصار(، معماری 

)بازار و بورس برق، بازار خدمات جانبی، بازار ظرفیت و ...( و رفتار بازار 

 بازیگران مورد توجه قرار خواهد گرفت.

 

 : شاخه بازارها و بورس انرژی7شکل 
 



26 
 

 

سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 

 اقتصاد دانش و انرژی -6

اقتصاد دانش یکی از مباحث نوین مطرح در جهان امروز است که در حوزه 

از طیف تحوالت فناوری نظیر زنجیره بلوکی تا  یاگستردهانرژی کاربردهای 

ل و ... را شام سازیتجاریمباحث تحقیق و توسعه شامل تأمین مالی پایدار، 

کلی فعالیت گروه اقتصاد در حوزه اقتصاد دانش به سه گروه،  طوربه شود.می

 گردد.نوآوری و تحوالت فناوری، اقتصاد دیجیتال و تحقیق و توسعه تقسیم می
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 
 شاخه اقتصاد دانش و انرژی :8ل شک

 عرضه انرژی -7

اقتصادی در سمت عرضه  مؤثرعرضه انرژی به بررسی روابط و عوامل 

 پردازد.حوزه صنعت برق و انرژی می

 شوند.مورد زیر می 4های محور عرضه انرژی شامل زیرشاخه

 پیوند آب و انرژی •

 ریزی انرژیسازی و برنامهمدل •
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سند پشتیبان درخت محورهای مطالعاتی اقتصاد 

 انرژی

 مدیریت دارایی فیزیکی •

 گذاریایهسرم •

 
 : شاخه عرضه انرژی9شکل 
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 رژیریزی انگذاری و برنامهگروه اقتصاد برق ؛ مرکز مطالعات سیاست

 

پروژه تدوین نقشه راه  درخت محورهای مطالعات اقتصاد انرژی یکی از نتایج

های ساختار پژوهشتبیین گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو است که با هدف کمک به 

حوزه اقتصاد انرژی، تشکیل شبکه متخصصین و تسهیل همکاری نهادها تدوین 

تدوین این درخت گروه پژوهشی اقتصاد پژوهشگاه نیرو تالش نموده  شده است. در

تا تصویر جامعی از محورهای مطالعاتی تخصصی حوزه اقتصاد انرژی را فراهم 

های تخصصی به هفت شاخص اصلی شامل عرضه آورد که در نتیجه آن گرایش

انرژی،  رسانرژی، تقاضای انرژی، اقتصاد محیط زیست، تنظیم مقررات، بازارها و بو

 طوربهاقتصاد کالن و انرژی و اقتصاد دانش و انرژی تقسیم شده و هر شاخه 

 های تخصصی خود تقسیم گردیده است.تر به زیرشاخهجزئی

 گروه اقتصاد پژوهشگاه نیرو


