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 : عنوان پروژه

 حفاظت در شبكه برق ایرانتدوین سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری 

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: های تدرتمطالعات سیسصم گروه مجری:

 PSYPN15 كد پروژه: زهرا مدیحی بیدگلی مدیر پروژه:

، سجاد اریانرضا اشرفی، سید امیر حسینی،  باس حسنی، توحید شهسومحمدمهدی جعفری،  لی همكاران:

 نژاداسمعیل

 خالصه پروژه:

رق به صنعت ناورانبا توجه به اهمیت موضوع حفارت سیسصم تدرت و در راسصای نیل به اهداف فاین پروژه 
ی نونگذاری، تاهای مخصلف دانشگاهتحت نظارت کمیصه راهبری مصشکل از صاحبنظران حوزه حفارت در بخش

حبنظران ی از صاگهای بخش بزرنظرات و اندیشهو صنعت انجام گرفصه است و در مسیر تدوین نقشه راه از نقطه
بره خصخااان زه، مگیران و تانونگذاران این حوهای تدرت شامل تامیماندرکاران حوزه حفارت سیسصمو دست

ق سند ت. مطابده اسشکنندگان تجهیزات حفارصی اسصفاده و اسصادان دانشگاه، کاربران و سازندگان و تامین
امل حوزه شه اصلی ر زمیندر شبکه برق ایران باید در چهاشده، اتدامات ززم برای توسعه فناوری حفارت تدوین

جهیزات تاری از ه برددانش حفارت، بخش حمایت از تولید رله در کشور، بخش اتدامات حمایت از تولید و بهر
 پایش و پردازش و حوزه اتدامات پشصیبان صورت گیرد.

 :نتایجچكيده 

 امل موثر و با دها و  ونها صم تدرت با در نظرگرفصن کلیهارائه تاویری از ماهیت فناورانه فرآیند حفارت سیس
 کردن نقش تجهیزات و دانش حفارت لحا 

 شناخت وضعیت فعلی و پصانسیلهای موجود در بخش فناوری حفارت در شبکه تدرت ایران 

 درتتی سیسصم ش روتعیین اهداف و رویکردها با توجه به پیشرفصهای فناوری حفارت و تغییرات نوین پی 

 و  مطالعات صایجها جهت ارتقای توان فناورانه در حوزه حفارت شبکه تدرت بر مبنای نتعیین برنامه
 شدههای انجامبندیاولویت
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 ندات پروژه:تمس

 «سصم تدرتت سی، گروه مطالعا«سند راهبردی و نقشه راه توسعه فناوری حفارت در شبکه برق ایران ،
 پژوهشگاه نیرو.

 «ت سیسصم وه مطالعا، گر«جلد او  –گزارش مرحله او  پروژه  –محدوده مطالعات  تبیین ابعاد موضوع و
 تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «جلد دوم –وژه گزارش مرحله او  پر –ی حفارت هافناوریپذیری توسعه تبیین ضرورت و دزیل توجیه» ،
 گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «رو.شگاه نیرت، پژوه، گروه مطالعات سیسصم تد«گزارش مرحله دوم پروژه  –های فناورانه شناسایی حوزه 

 «جلد  –وم پروژه سگزارش مرحله  –ساله  10ی حفارت در افق هافناوریانداز و اهداف کالن توسعه چشم
 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«او 

 «ش گزار –دار ی اولویتهافناوریصساب ی تجهیزات حفارت و تدوین سبك اکهافناوریبندی اولویت

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد دوم –مرحله سوم پروژه 

 «رحله گزارش م –های کشورهای مخصلف در توسعه فناوری حفارت سیسصم تدرت بررسی و تحلیل سیاست

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد سوم –سوم پروژه 

 «جلد  – م پروژهگزارش مرحله چهار –ها و اتدامات توسعه فناوری حفارت در شبکه برق ایران تسیاس
 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«او 

 « مطالعات  ، گروه«جلد دوم –گزارش مرحله چهارم پروژه  –بررسی وضعیت دانش حفارت در کشور
 سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.

 «ه گزارش مرحل – یهای کشور در حوزه ساخت و توسعه تجهیزات حفارصارزیابی توانمندیسنجی و پصانسیل

 ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.«جلد سوم –چهارم پروژه 

 «مرحله  گزارش – یرانانگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتی توسعه فناوری حفارت در شبکه برق تدوین ره
 لعات سیسصم تدرت، پژوهشگاه نیرو.، گروه مطا«پنجم پروژه

 « هشگاه رت، پژویسصم تد، گروه مطالعات س«گزارش مرحله ششم پروژه –تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی
 نیرو.

 
  


