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شبکه هوشمند برق  یاسناد راهبردتدوین »مطالعاتی پروژه خروجی نهایی این سند مربوط به 

 1392سال  بوده که بر اساس مصوبه  «رانیشبکه هوشمند برق ا یطرح مل» رمجموعهیاز ز «رانیا

 پذیرفته است.  انجامشورای عالی عتف 

های ها و اقدامات مرتبط با توسعه فناوریراهبردها، سیاست الزم به ذکر است که این سند

سازی شبکه ها و اقدامات در بخش پیادهشود و راهبردها، سیاستشبکه هوشمند را شامل می

 شود.ای تدوین و ارایه میهوشمند در سند جداگانه
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 قدمهم -1

 یبه شببکه نبنت   و اینترنت اشیاء )فاوا( ارتباطات اطالعات و یهایشبکه هوشمند برق حاصل افزوده شدن فناور 

 یریکبار   ببه  نباز نبه یانت که زم برق و شبکه نیمشترک انیم یداده و انرژ هیدو نو انیامکان جر و فراهم آمدن برق

 یهبا یازمنبد یشبکه هوشمند ببر ن  یکل طور به. شود یم برق شبکه در دیجد یها تیقابل جادیا یمتعدد برا یهایفناور

  ذارد که عبارتند از:یصحه م یمشترک

 دار برقین و مصرف کارا و پایتام 

 فاوا شرفتهیمدرن و پ های فناورین برق براناس یاس  سترده تامیستم مقیناز  مندی بهره 

 و کارآمد پویا نوین، زیرناختیموجود به  یهارناختیو  ذار ز ءارتقا 

 یره انرژیزات ذخیپراکنده و تجه یمولدها ینازکپارچهی 

 1دکنندهیها به صورت تولکنندهمصرف ینازکپارچهی 

 آن یایزات هوشمند و مزایانتفاده از تجه 

 رمتمرکز شبکهیات غیعمل یهایفناور کار یری به 

 یانرژد یجد یمحصوالت و خدمات بازارهااز  مندی بهره  

 یهاستمینبه منظور تونعه ت یریات مدیاناس عمل بر و خدمات فاوا ها یفناور یو ارتقا یریکار به 

 غیرهشبکه و ت یریمد یهاستمین، یت انرژیریمد

 و مولبدها  از یانبرژ  نیتبام  رهیب زنج ببرق،  هوشمند شبکه یهایفناور از انتفاده با که رودیم انتظار بیترت نیا به

صبنعت ببرق از شبکل     نیتام رهیجامعه زنج یازهایو ن ها یفناور رییبا تغ و شودمتحول  یینها کنندهتا مصرف ها رو اهین

 یشببکه ببرق ببه شبکل     اببد  ی رییب تغ ایب پوو  یا شبکه رمتمرکز،یغ یبه شکل یطرفه، متمرکز و نلسله مراتب کی یننت

و  نیمشبترک  یهبا  یمنبد هوشبمند توان  عیب توز یهبا  سبتم یدرآمبده و ن  شبتر یتر، مجهزتر و با اتصاالت متقابل ب  سترده

 .دهد شیرا افزا کنند ان نیتام 

                                                 

1 Prosumer 
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 قشبکه هوشمند برتوسعه  یطیمح ستیو ز یاجتماع ،یاقتصاد یها ضرورت -2

 یطیمحستیز و یاجتماع ،یاقتصاد مختلف ابعاد در یمتعدد یهاضرورت مبتنی بر برق هوشمند شبکهتونعه 

 :از عبارتند آن موارد اهم که انت

 برق تامین یناناطم یتو قابل ییکارا یارتقا -1

 برق توزیعکاهش تلفات شبکه انتقال و  -2

، انتقال و تولید جدید های ظرفیتتونعه   ذاری نرمایهو بالطبع تعویق  موجود های یتاز ظرف یانتفاده حداکثر -3

 توزیع

 عملیاتی های هزینهدر  جویی صرفهو  ها دارایی بهینه مدیریت -4

 اوج مصرف میزانکاهش  -5

  انرژیمصرف  بهینه مدیریت -6

 تجدیدپذیرهمزمان برق و حرارت و  تولید مولدهایپراکنده اعم از  مولدهایجهت تونعه  زیرناختی ایجاد -7

 انرژی امنیتو  پایدارینطح  یارتقا -8

 برق مشترکین رضایتمندینطح  یارائه خدمات بهتر و ارتقا -9

 محیطی زیست های آالیندهکاهش انتشار  -11
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 ها ارزش -3

 :از عبارتند کشور برق هوشمند شبکه ی ذارانتین حوزه بر حاکم یهاارزش

 یانسان های یهو دانش و لزوم انتفاده و حرانت از نرما علم ارزشمندیاعتقاد به  -1

 از منابع و امکانات بهینهانتفاده  -2

 در مصرف منابع جویی از اتالف و صرفه جلو یری -3

 خطرپذیری میزانو کاهش  ریزیو برنامه نگری آیندهاهتمام به  -4

 ها و مناطق کشورعدالت در تونعه بخش رعایت -5

 جامعه رضایتنطح  یو ارتقا رنانیخدمت -6

 آینده هایاز حقوق نسل صیانت -7

 آن تخریباز  جلو یریو  زیست محیطحفظ  -8

 آحاد جامعه پذیریولیتؤمسمشارکت و  روحیه تقویت -9

 شهروندان خصوصی حریمحفظ  -11
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 رانیشبکه هوشمند برق ا انداز چشم -4

تونعه شبکه هوشمند برق به  اهداف یرانتا در ،1414 نال تا ناله ده یزمان افق کی در رانیا یانالم یجمهور

در  را نفعانیذ و نیمشترک درخوانت مورد نانیاطم تیقابلو  تیفیک با برقکه  داریو پا منعطفامن،  کارا، یاعنوان شبکه

 نینو یها یفناور ،تیریمد هوشمند یهانامانهاطالعات و ارتباطات،  یهایو با انتفاده از فناور دهد یقرار م آنان اریاخت

همزمبان ببرق و حبرارت،     دیب تول یمنبابع پراکنبده اعبم از مولبدها     یناز کپارچهی تیو قابل ، اینترنت اشیاءقدرت شبکه

عرضبه و   نبه یبه تیریمبد  زیب و ن یکیالکتر یانرژ ستمیکل ن نفعان یذ یایپوتعامل  اتموجب نازها رهیو ذخ ریدپذیتجد

ببه عنبوان کشبور اول منطقبه در      رانیا گاهیجای ارتقاتثبیت و  به دنبالو  آورد یم فراهم را یرقابتدر بازار  آن یتقاضا

 .بود خواهد برق هوشمند شبکه ینازادهیپ توان و یفناورتونعه 
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  کالن یها استیس -5

 :انت ریز شرح به برق هوشمند شبکه یهایفناور تونعه کالن یهاانتین

 و ارزش افزوده. رقابتی مزیت ایجاد اصلیبه عنوان عامل  انسانی هاینرمایهتوجه به  -1

 در اجرا. مندی نظامو  هماهنگیو  فرابخشیو  ملی رویکردبا  نیانتگذاریتمرکز در  -2

 .شبکه هوشمند برق هایفناوریاز تونعه  ناشیتوجه به حداکثر نمودن ارزش افزوده  -3

شبکه  های فناوریتونعه  زمینهدر و ارتباطات آب  ،برق،  از  های بخش های فعالیت یانم افزایی همبر  تاکید -4

 هوشمند.

 .داخلی تولیداز  حمایتو  ملی هایظرفیتها و توانمندیاز  یحداکثرانتفاده  -5

به  یابیدر دنت ینفعانذ یرو نا شهروندان حداکثریو جلب مشارکت  خصوصیبه مشارکت بخش  دهیاولویت -6

 .اهداف

 .شبکه هوشمند هایفناوریمند  در تونعه نظام المللیبینتعامل و مشارکت  همکاری،بر  تاکید -7

 .هوشمند ، ناختمان و شهرحوزه شبکه هایفناوری سترش انتفاده از  رانتایدر  نازیفرهنگ -8

 .و تحقق شهر هوشمند یمصرف انرژ و یدتول بهینه مدیریتبه منظور  مشترکین توانمندنازیو  بسترنازی -9

 محصوالت مرتبط با شبکه هوشمند. و فنیو صادرات دانش  تولید -11

 .اقتصادی اعتمادپذیری ایجاد طریقاز  تولید ظرفیتبه منظور تونعه  خارجی  ذاری نرمایه تشویق -11
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  کالن اهداف -6

اهداف کالن  ،یآن و با توجه به انناد باالدنت یهایفناور تونعه و رانیا برق هوشمند شبکه اندازچشم یرانتا در

 :انت ریبه صورت ز رانیشبکه هوشمند برق ا یها یتونعه فناور

 ادوات شبکه هوشمند برق. یدتول فناوریچرخه به  دنتیابی -1

 یررقابت پذ یبوم یصنعت یداول منطقه در تول یگاهبه جا یابیدنتو  یمطرح جهان یدکنند انتول یانحضور در م -2

نامانه های  و های مدیریت هوشمند انرژی و ناختمان نامانه ،هوشمند یکنتورها یژهادوات شبکه هوشمند به و

 .و حفاظت شبکه برق ، کنترلپایش

 طوریکهبه  1414هوشمند در افق  کنتورهایدر حوزه  داخلی نیازهای درصدی 111 تأمینبه توان  دنتیابی -3

 داخل باشند. تولیدهوشمند نصب شده  کنتورهایدرصد تعداد  71حداقل 

هوشمند  کنتورهای یژهشبکه هوشمند به و یزاتتجه ینو همچن یمهندن خدماتدر حوزه  یتوان صادرات یارتقا -4

 .داخل تولیداتدرصد  21حداقل  میزانبه 

MDMSهوشمند ) کنتورهای های داده مدیریت هاینیستم بومی یبه دانش فن دنتیابی -5
1). 

 هاینیستممرتبط با  افزارهاینخت افزارها و نرم  تولیدو  طراحیدر  خوداتکاییو  فنیبه دانش  دنتیابی -6

 .و اینترنت اشیاء هوشمند هایناختمان و خانه و یانرژ هوشمند مدیریت

 .مراکز داده زیرناختارتباطات شبکه هوشمند و  های نامانهو  تجهیزات زمینهدر  خوداتکایی -7

 و کنترل شبکه اصلی برق. نازی مراکز پایش افزارها و پیاده خوداتکایی در طراحی، تولید نرم -8

، 2نطح  ستردهاعم از محلی و و کنترل  ، حفاظتپایش های نامانه یدو تول یطراح یبه دانش فن دنتیابی -9

SCADA و اتومانیون توزیع
3. 

                                                 

1 Meter Data Management System (MDMS) 

2 Wide Area Monitoring Systems (WAMS) و   Wide Area Monitoring, Protection and Control (WAMPAC) 

3 Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 
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از حوادث شبکه و  ناشیبرق، کاهش خسارت  تامین های ینهبه منظور کاهش هز بار مدیریت های فناوریتونعه  -11

 .صادراتیو تعهدات  داخلیمصارف حساس  تامین برایشبکه برق کشور  اتکاپذیرینطح  یارتقا

 .مقاالتانتشار علم و  یددر تول یاکشور برتر آن 5 یاناول منطقه و قرار  رفتن م یگاهبه جا دنتیابی -11

 هایفناور توسعه اقداماتو  راهبردها -7

 برق هوشمند شبکه دار تیاولو یها یفناور یساز یبوم و یفن دانش توسعه: 1 راهبرد

 :هوشمند کنتورهای فناوری -1

 .وابسته های فناوریکنتور هوشمند و  یفناور نازی تجاریتونعه و  -

 .(MDMS) بومیهوشمند  کنتورهای های داده مدیریت های نامانهتونعه  -

 .وابسته های نیستمهوشمند و  کنتورهای ملیارد انتاند تدوین -

 .های مخابراتیهوشمند و نیستمفاده از کنتورهای پژوهش امنیت انت -

 .ای و منطقه یمحل یارتباط یها داده کنتورها و شبکه یمحل یها متمرکزکننده افزاری تونعه نخت -

 هوشمند برق کنتورهای از و آب با  کنتورهایقرائت  نازی یکپارچهپروژه  -

 .یهوشمند بوم ین طرح جامع تونعه کنتورهایتدو -

 از داده ها(. یریو بهره   یدتول یهوشمند )تونعه فناور یقات کنتورهایجاد مرکز تحقیا -

 هوشمند. کنتورهای کیفیآزمون  ازمایشگاهجاد یا -

 .کنتورها یها از داده یری  بهره -

 

 :مشترکیننمت  های فناوری -2

اینترنبت اشبیاء،   خانبه هوشبمند،    هبای  امانهنب  :مشبترکین نمت  های فناوری نازی تجاریتونعه و  -

و  انبرژی  مبدیریت  هایهبا و داشببورد   پورتبال  انبرژی، مصبرف   مبدیریت مان، ناخت انرژی مدیریت

 هوشمند. یها ها و شهرک مجتمع یها نامانه

 تجمیبع شبامل روترهبا،    یانبرژ  یریتمبد  وهبا   خانبه  یهوشمندناز یدیکل یافزارها ناخت نخت -

 .و کنترل  یری اندازهادوات  حسگرها، ،ها کننده

  .به کاربران رنانی خدمت های نامانهتونعه و  ینتعامل با مشترک یارتباط یو ابزارها ها امانهن ایجاد -
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 .هوشمند خانگیلوازم  های فناوریتونعه  -

  .مشترکین های رفتار  روه تحلیلو  بندی  روه مطالعاتی های پروژه -

 Tariffن )کیمشبتر  یهبا  بروه  یهبا برانباس رفتبار و نببک زنبد       از تعرفه تنوعی طراحیپروژه  -

Design). 

 ن.ینمت مشترک یها ینه فناورینوپا در زم یهااز شرکتت یحما -

و نبخت  یافبزار نرم یهاب شرکتیکسب و کارها و ترغ یج: معرفیترو های برنامهطراحی و اجرای  -

 .یننمت مشترک یها یهوشمند خانه و ناختمان و فناور یهاستمیجهت ورود به بازار ن یافزار

نوپبا در   یر جهبت ورود ببه کسبب و کارهبا    یپذسکیر ی ذارهینرما یهاالت به شرکتیارائه تسه -

 ن.ینمت مشترک یها یشبکه هوشمند به خصوص فناور

سبتم ین ینباز ادهیو وابسته جهت پ یها و ادارات دولتآور جهت انتفاده نازمانن مقررات الزامیتدو -

 ناختمان. یت انرژیریمد یها

 هوشمند خانه و ناختمان. یت انرژیریمد یهاستمیارائه مشوق جهت انتفاده از ن -

 

 :اطالعات فناوریارتباطات و  هایفناوری -3

 یریمببرتبط بببا ارتباطببات شبببکه هوشببمند و مسبباله تطببابق پببذ  انببتانداردهایضببوابط و  تببدوین -

(Interoperability). 

 .مورد انتفاده در شبکه هوشمند افزارهای افزارها و نخت نرم انتانداردهایضوابط و  تدوین -

 ی،مراحل طراح یدر تمام یبوم یبر دانش فن یمبتن و کنترل ، حفاظتپایشمراکز  زیرناختتونعه  -

 .یبردار و بهره یناز یادهپ

 .تهدیداتاز  جلو یریاطالعات و  یتدر حوزه امن مطالعاتی های پروژه تعریف -

 مورد انتفاده در شبکه هوشمند. یمحل یارتباط یهاشبکه یطراح بومی یتونعه دانش فن -

 هبای  محبیط هبا و   انتفاده از شبکه برق به منظبور انتقبال داده در نباختمان    فنیبه دانش  دنتیابی -

 .مسکونیو  صنعتی
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حضور در حوزه شبکه هوشبمند   یبرا یمخابرات یق اپراتورهایکسب و کار و تشو یهافرصت یمعرف -

زات و یب تلفبن همبراه و تجه   یافزارهانرم تولیدت از یدر بخش ارتباطات و حما ی ذارهیبرق و نرما

IoTا )ینترنت اشیادوات متصل به شبکه و ا
 ( در حوزه شبکه هوشمند.1

متنوع  یها یانتقال داده  شبکه هوشمند با انتفاده از فناور یشبکه دنترن ینازادهیپ یشیطرح آزما -

 در دنترس.

 :و انتقال برق توزیعشبکه  های نامانه -4

FACTS زاتیمرتبط با تجه یها یتونعه دانش و فناور -
2. 

 .توزیع اتومانیون های نامانه تکمیل سترش و  -

 .(Distribution Management System) توزیعشبکه  مدیریت های نیستمتونعه  -

 تقاضبا  یدهب شبرفته پانب   یپ یهبا  یفنباور  و یل خبانگ یکنترل از راه دور ونبا  تونعه نامانه های -

(Demand Response)  محانبات ابریتونعه با توجه ویژه به. 

 .شبکه هوشمندو  شهر یهارناختیز ین انتانداردهاییتب -

 

 :نطح  سترده پایش های نامانه -5

 .نطح  سترده یشپا یبوم های تونعه نامانه -

 . یریاندازه  های دنتگاه یرو نا حسگرهامربوط به  افزارهای و نخت تجهیزاتتونعه  -

 .SCADA های بومی یستمن یلو تکم تونعه -

PMU یدمربوط به تول افزارهای و نخت تجهیزاتتونعه  -
3. 

 

 شبکه اصلی برق)دیسپاچینگ( مراکز پایش و کنترل  -6

                                                 

1 Internet of Things 

2 Flexible AC Transmission Systems 

3 Phaasor Measurement Unit 
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تونبعه   ینبند راهببرد   نیتدو( 1 :شامل و معماریِ پایش و کنترل شبکه طراحیدنتیابی به دانش  -

و  شیپبا  یمرکبز ببوم   یمشخصات فنب  نیتدو( 2برق کشور،  یشبکه اصل تیریکنترل و مد یفناور

 ینبرم افزارهبا   یطراحب ( 4مرکبز،   شینامانه پبا  ینرم افزارها یطراح( 3برق،  یکنترل شبکه اصل

 قدرت و کنترل مرکز یکاربرد

 انواع مراکز پایش و کنترل و  اجرای حداقل یک مورد از هر یک از نطوح -

 و راهبری شبکه پایشی افزارها نرمکلیه تولید  -

 

 نامانه های حفاظت شبکه برق -7

 طراحی و پیاده نازی و تولید بومی نامانه های محلی و نطح  ستردهتونعه در  -

 تونعه در طراحی و پیاده نازی و تولید بومی نرم افزارهای نامانه های حفاظت نطح  سترده -

تونعه طراحی و پیاده نازی نامانه های شبیه نازی و تحلیل رفتار شبکه به همبراه نبامانه هبای     -

 حفاظتی در شرایط غیر عادی

 اد و انتقرار ناختار نظارت ملی بر تونعه دانش و فناوری حفاظت شبکهایج -

 

 پراکنده: مولدهای نازی یکپارچهو  نوین های فناوری -8

 .و متونط پایینها در نطوح ولتاژ مولد نازی یکپارچه آزمایشیطرح  اجرایو  فناوریتونعه  -

 .یکیالکتر یرناخت خودروهایز مرتبط با یزاتو ناخت تجه یفناور تونعه -

 .یکیالکتر یشارژ خودروها آزمایشیطرح  یاجرا -

 انیبن دانش و نو یکارها و کسب توسعه از تی: حما2 راهبرد

 .شبکه هوشمند یهایت از مراکز رشد فناوریجاد و حمایا .1

و  پذیر یسکر  ذاری یهنرما یها )شرکت نوپا یت از ارکان تونعه کسب و کارهاین برنامه جامع حمایتدو .2

 .کسب و کار( های شتابدهنده

 .ناخت داخل شبکه هوشمند تجهیزات همچنینو  مهندنیو  فنیاز صادرات خدمات  حمایت .3

 بزرگ. های شرکتنوپا با  های شرکت یاز مشارکت راهبرد حمایت .4
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 یانسان یها  هیسرما تیترب و آموزش: 3 راهبرد

 .هوشمند برقان در حوزه شبکه ید و دانشجویبه انات یمطالعات پژوهشیاعتبار  یاعطا .1

دار شببکه  تیب اولو یهبا در حوزه یها و مقاالت دانشگاهنامهانیها، پاهها، پروژاز طرح تیبرنامه حما .2

 .هوشمند برق

مبرتبط ببا شببکه هوشبمند ببرق در نبطوح مختلبف         یها و دروس آموزشدوره فیو تعر نیازننجی .3

 یمهندنب  یها مختلف مرتبط با موضوعات شبکه هوشمند )از جمله رشته یها و در رشته یدانشگاه

 .و حمایت از تجهیز دانشگاهها در زمینه شبکه هوشمند (یرهو غ یریتمد یع،صنا یوتر،برق، کامپ

 مرتبط با شبکه هوشمند برق. آموزیو مهارت  ای حرفهو  فنی یهاف دورهیو تعر نیازننجی .4

 آموزشیکمک  تجهیزاتشبکه هوشمند به  های مهارتآموزش  ینهزمفعال در  آموزشیمراکز  تجهیز .5

 .نیازمورد 

 یمال منابع لیتسه و نیتأم: 4 راهبرد

در  ییجواز محل صرفه ایو ها از اعتبار دنتگاه یها، درصداز تعرفه یاز درآمد ناش ینهم نوآور نییتع .1

 و اختصاص به امر پژوهش. مصرف برق مشترکان

 .شبکه هوشمند های فناوریمرتبط با تونعه  های پروژهها و  از طرح حمایتصندوق  ایجاد .2

 هوشمند شبکه یها یتوسعه فناور یها رساختیز جادیا :5 راهبرد

هوشمند  یهایع و انتقال برق از فناورید، توزیتول یهابه منظور انتفاده شرکت ین الزامات قانونیتدو .1

 .د شده در داخلیتول

 .ق و تونعهیتحق یهادر پروژه یت معنویاز حقوق مالک یبانین پشتیقوانها و هیرو ینازفراهم .2

 .شبکه هوشمند برق )به صورت جامع و همخوان( انتانداردهایمجموعه  تدوین .3

و مصبرف   تولیبد  فنباوری، تونبعه   ریسبک پوشش  اجرایینازوکار  ایجاداز  حمایتو  ها رویه تدوین .4

 .بومیمحصوالت فناورانه 

 شبکه هوشمند. های آزمایشگاهو تونعه  ایجاداز  حمایت .5
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 شبکه هوشمند  یکاربردها و کسب و کارها م،یمفاه جیو ترو یساز : فرهنگ6 راهبرد

 های برنامهشبکه هوشمند برق و  روی پیش های فرصتکنند ان برق با تولیدو  آفرینان نقش آشنایی .1

 بخش. ایناز  حمایت برایدولت 

شبکه هوشمند برق،  های نامانهها و   نیستمصنعت برق با  کنند ان تولید آشنایی های برنامه .2

 برایکشور  انرژی مدیریت هایو مشوق ها حمایتها،  برنامه نیزصنعت و  این روی پیش های فرصت

 داخل. تولیداتاز  حمایت

کشور در  انرژی مدیریت های برنامهرو و  پیش های فرصت( با ICTحوزه فاوا ) آفرینان نقش آشنایی .3

 .حوزه شبکه هوشمند برق

تونعه کسب  اصلیبا ارکان  همکاریو  بنیاننوپا و دانش  های شرکتاز  حمایتی های برنامه معرفی .4

 های شرکتکسب و کار،  های شتابدهنده نوآوری،از جمله مراکز رشد و  پذیر  ریسکنوپا و  کارهایو 

مرتبط با  کارهایو کسب و  ها ایدهاز  حمایتجهت  سترش و  غیرهو  پذیر  ریسک  ذاری نرمایه

 .مشترکیندر بخش  ویژهشبکه هوشمند برق به 

  آشنانازی مشترکین با مزیت ها و مالحظات به کار یری شبکه های هوشمند و اینترنت اشیاء .5
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 ییاجرا کار و ساز و باتیترت -8

متشبکل از   یراهببر  یشبورا  رانیب شبکه هوشمند ببرق ا  انیبن تونعه دانش ینند راهبرد مل یناز ییاجرا جهت -

 خواهد شد: لیتشک ریبه شرح ز ربطیذ یها دنتگاه

 شورا( یسئ)ر نیرو وزیر -

 نیرو وزیر انسانیو منابع  تحقیقاتمعاون  -

 نیرو وزیر یمعاون امور برق و انرژ -

 نیرو وزیرمعاون امور آب و فاضالب  -

 (یسرئ یب)نااطالعات  یو فناور ارتباطات وزیرمعاون مربوطه  -

 نفت  وزیر یپژوهش و فناور معاون -

 فناوریو  تحقیقاتعلوم،  یروز یو فناور پژوهشمعاون  -

 صنعت، معدن و تجارت یروز یآموزش، پژوهش و فناور معاون -

 یجمهور یانتر یو فناور یمعاونت علم فناوریمعاون تونعه  -

 عتف یعال شورای یانرژ یسیونکم دبیر -

 (یرخانهدب یسشورا و رئ یر)دب نیروپژوهشگاه  رییس -

 غیرعاملنازمان پدافند  یانرژ معاون -

معاون پژوهشی دانشگاه مجری )دانشگاه شهید بهشتی( و دانشگاههای همکار )دانشگاه صنعتی  -

 امیرکبیر و دانشگاه فردونی مشهد(

 کشور های دهیاریو  ها شهردارینازمان  رییس -

 مرتبط با شبکه هوشمند هایو انجمن غیردولتی نهادهایاز  یکی نماینده -

 کل کشور یزیت و برنامه ریرینازمان مد یو فرهنگ یمعاون تونعه امور علم -

 اعضا شورا تاییدو  رییس پیشنهادبه  حقیقینه نفر عضو  یادو  -
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 خواهند شد: یلتشک زیر یتخصص های کمیتهشبکه هوشمند برق  راهبری یشورا زیرمجموعه

 اعمبال  و یقبات یتحق یهبا  تیب اولو نییتب ،یقاتیاقدامات تحق یدار هماهنگ عهده: یفناور و قاتیتحق تهیکم -1

 .باشد یم از منابع موثرتر انتفاده جهت در نظارت

 و یتب یامن لیمسبا  ببه  مرببوط  یها نامه نییآ و ضوابط انتانداردها، نیتدودار  : عهدهتیامن و انتاندارد تهیکم -2

 .انت آن یاجرا حسن بر نظارت و رعاملیغ پدافند

 یگبر ید یتخصصب  یهبا  تبه یفوق، کم یها تهیبه کم یراهبر یشورا صیدر صورت لزوم و به تشخ :1تبصره

 اضافه شود. تواند یم

ببه عنبوان    یراهبر یشورا رخانهیدبنظر  ریکز زامر نیا :«هوشمند شبکه یها یفناور تونعه کزامر» :2تبصره

و  یردولتب یاز بخبش غ  تیب و حما ینباز  یدار تجبار  شبکه هوشمند کبه عهبده   یطرح مل یصنعت انیمجر

 .شود یم لیتشکدر پژوهشگاه نیرو انت،  یشیآزما یناز ادهیپ یها طرح

 در: «شببکه هوشبمند   یو کسبب و کارهبا   ها یفناوراز تونعه  تیحما یپژوهش و فناور صندوق» :3تبصره

و  یببه فنباور   یابیدنبت  یببرا  ریخطرپبذ  یمال نیشبکه هوشمند، تام یها یبا مرکز تونعه فناور یهمکار

صبندوق از   ازیب منابع مورد ن .بود خواهد دار عهده را هوشمند شبکه یبر دانش بوم یمبتن یتونعه کاربردها

 نیتام یخصوص بخش و مرتبط یها صندوق رینا ،یراهبر یشورا در حاضر یدولت یها دنتگاه منابعمحل 

 زانیم نیکه از ا شود یمبرآورد  الیر اردیلیم 2111صندوق در حدود  نیا یبرا ازیمورد ن هینرما .خواهد شد

 ماهشورا موظف انت ظرف مدت شش رخانهیدب .شد خواهد نیتام یدولت بخش منابع ازدرصد  41در حدود 

 .دهد انجام را بیتصو جهت الزم یقانون مراحل و هیته را صندوق نیا اناننامه نند، نیا بیتصو از پس
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 منابع صیتخص و نیتام -9

به منظور  نند نیا در مندرجشبکه هوشمند  یها یفناور تونعه اقدامات و ها برنامه یاجهت اجر ازین مورد منابع مجموع

از آن  یبخش قابل توجه که باشد یم الیر اردیلیم 5841 ناله نهدر دوره کوتاه مدت  نند به اهداف مورد نظر یابیدنت

 یهبا  یفنباور  تونعه کالن طرح» ازیمنابع مورد ن الیر اردیلیم 911 فوق مجموع از. دهد یم لیها تشک را منابع صندوق

 شبود،  یمب  نی)عتف( تبام  یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال یشورا یمل یها طرح بودجه محل از که «برق هوشمند شبکه

به اهداف  یابیمنظور دنت بهخواهد شد.  نهیمختلف هز یهابخش در انت آمده ریز جدول در که یکیتفک به و دباش یم

مدت و بلند  انی)م یآت یهادوره یبرا طرح یها نهیهز و ازیمورد ن ابعمن انت یضرورو چشم انداز طرح در افق ده ناله 

 .دوو ابالغ ش نیینند تع یبدنت آمده در دوره کوتاه مدت در بازنگر جیمدت( براناس نتا

 اقدامات حوزه فیرد
 کالن شبکه هوشمند طرح بودجه

 (الیر اردیلی)م

 جهت ازین مورد منابع رینا
 نند اهداف به یابیدنت

 (الیر اردیلی)م

 251 21 وابسته یها یفناور و هوشمند یکنتورها تونعه 1
 451 51 نیمشترک نمت یها یفناور تونعه 2
 131 41 اطالعات یفناور و ارتباطات رناختیز یها یفناور تونعه 3
 131 91 (انتقال و عی)توز برق هوشمند شبکه یها یفناور تونعه 4
 211 51  سترده شیپا یها و نامانه ها ستمین تونعه 5
 351 81 برق یو کنترل شبکه اصل شیمراکز پا یها یتونعه فناور 6
 111 51 تونعه نامانه های حفاظت شبکه برق 7

 251 51 ریدپذیتجد و پراکنده یمولدها یناز کپارچهی رناختیز تونعه 8
 211 51 نینو یها یفناور و یکیالکتر یخودروها رناختیز تونعه 9
 651 211 انیبن دانش و نوپا یکارها و کسب تونعه از تیحما 11
 151 51 یانسان هینرما تیترب و آموزش 11
 251 51 هوشمند شبکه یها شگاهیآزما تونعه و یفناور تونعه رناختیز آوردن فراهم 12
 221 31 هوشمند شبکه یکاربردها جیترو و یناز فرهنگ 13
 1611 111 یشیآزما یناز ادهیپ یها پروژه و ها طرح 14

 4939 919 بودجه مجموع

 و مورد انتظار با توجه به اهداف و اقدامات نند و متناظر با منابع جدول فوق در هر بخش یها یدادن  لیو تحو ها یخروج

 .انت آمده 3 ونتیپدر جدول  کیبه تفک
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 یروزرسان به و یابیارز ساز و کار -11

 یها یتونعه فناور نند یبازنگر به نسبت کبار،ی نال نه هر که انت موظف عتف یعال یشورا یانرژ ونیسیکم

 منظور به طرح کالن شبکه هوشمند برق موظف انت یمجر نیهمچن اقدامات الزم را صورت دهد. شبکه هوشمند برق

 یشورا یانرژ ونیسیکمو به  هیته را ریز موارد رندهیدربر  ینظارت  زارش هانینال صورت به نند، یروزرنان به و یابیارز

  :دینماعتف ارائه  یعال

  نند راهبردهایمرتبط با  پشتیبانو  فنیاقدامات  پیشرفت زارش روند. 

 یان هر دوره زمانیک در پاینند به تفک فنیدامات قن در ایزان مشارکت متخصصیم یابی زارش ارز. 

 و  فنیمرتبط با اقدامات  هایها و پروژهمرتبط با طرح یهابودجه یلیو تفص یعی زارش ناالنه تجم

 .نند پشتیبان

 یان هر دوره زمانینده در پایآ یهایازمندیمرتبط با اهداف نند و ن یدنتاوردها یابی زارش ارز. 
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 برق هوشمند شبکه یهایفناور توسعه نگاشت ره -1 وستیپ
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 1رعاملیغ پدافند و یتیامن مالحظات -2 وستیپ

 یریپذ   کنترل گسترده، شیپا ،یداریپا سطح یارتقا برق هوشمند شبکه یایمزا و ها محرک نیتر مهم از

با فراهم آمدن امکان  نیهمچن .است شبکه در بحران تیریمد و مشکالت وقوع زمان در عیسر یابیباز امکان و

تعهذدات   فذا یا در کشذور  ییتواناو به تبع آن  رانیصنعت برق ا یریاتکاپ  سطح ،عیوس اسیمقبار در  تیریمد

 و افتذه ی شیافذزا  رانیذ ا از بذرق  دیذ خر جهذت  هیهمسا یکشورها لیتما نرویا از ؛افتیخواهد  ءارتقا یصاردات

 از گسذترده  اسذتفاده  هیذ پا بر هوشمند شبکه که آنجا از .آورد یم فراهم را یمل تیامن سطح یارتقا موجبات

 پدافنذد  و یتذ یامن مالحظات گرفتن نظر در ل ا است شده نهاده بنا ارتباطات و اطالعات یفناور و داده تبادل

 یساز ادهیپ در نظر مورد اهداف به یابیدست و یریپ  بیآس کاهش و داتیتهد از یریجلوگ منظور به رعاملیغ

 رعاملیغ پدافند و یتیامن مالحظات جمله از ریز موارد. است یضرور یامر داریپا و منیا امن، هوشمند شبکه

 :است آن به وابسته یها یفناور و برق هوشمند شبکه توسعه در

 .طراحیو تونعه و  تحقیقمراحل  تمامیدر  پدافندیو  امنیتیلحاظ نمودن الزامات  -1

و  ریزی برنامه نیانتگذاری،مراحل  تمامیآن نازمان در  تاییداخذ  یاو  غیرعاملنازمان پدافند  نمایند انحضور  -2

 .اجرا

 .عامل غیرپدافند  مبانیاصول و  زمینهدر  نازیو فرهنگ  ترویج -3

و  غیرعاملو پدافند  منیتمرتبط با ا اجراییو  فنی های ها و دنتورالعمل هنام یینانتانداردها، آ ینو تدو تهیه -4

 .تونعه های آنها در ذات طرح نازی نهادینه

شامل  نهاییو ارائه  زارش  تصویبدر زمان  پدافندیو  امنیتی پیونتها به ارائه  ها و پروژه طرح تمامیلزام ا -5

 .و مخاطرات متصور یداتتهد ها، پذیری یبمطالعات آن

                                                 

پذیری، افزایش  نالح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آنیب انتفاده ازکه بدون  شود  فته می به مجموعه اقداماتی پدافند غیرعامل 1

های ضروری و تولید بازدارند ی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی  ران، تداوم کارکرد فعالیتپایداری ملی، تسهیل مدیریت بح

 .شود دشمن می
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مختلف شبکه هوشمند با در نظر  رفتن مالحظات  های ها و ارتباطات در حوزه نامانه تجهیزات، انتانداردهای ینتدو -6

 .امنیتی

 تهدیداتو برآورد  تبیین زمینهدر  نیزتبادل اطالعات و  فضایداده و  امنیتو  پدافندی های زمینهجام مطالعات در ان -7

 برداری بهرهو  فناوریحوزه تونعه  های دنتورالعملو  ها نامه آیین تدویندر از آن   یری بهرهمختلف و  های حوزهدر 

 .شبکه هوشمند برق

 .غیرعاملو پدافند  امنیتحوزه  عملکردهایو  وظایفناالنه مرتبط با  های  زارشارائه  -8
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 توسعه سندبا اقدامات  متناظر یها یدادن لیو تحو ها یخروج -3 وستیپ

 هوشمند شبکه یها یفناور

شبکه هوشمند برق در دو بخش با توجبه   یها ینند تونعه فناور اقدامات با متناظر یها یدادن لیتحو و ها یخروج

 میتقسب  باشبد،  یمب  ها و صندوق یمنابع دولت ریشبکه هوشمند برق و نا یمنابع که شامل طرح کالن مل نیبه محل تام

نبند  « منبابع  صیو تخصب  نیتبام »را که متناظر با منابع مورد اشاره در جدول بخش  ها یخروج نیا ریاند. جدول ز شده

 .دهد یحوزه اقدامات نشان م کیبه تفک باشد یحاضر م

رد
ی

 ف

 اقدامات حوزه
 ها یدادن لیتحو و ها یخروج

 هوشمند شبکه کالن طرح بودجه محل از

 مورد انتظار سند یها یخروج

 هوشمند شبکه کالن طرح از ریغ
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 یکنتورها تونعه

 یها یفناور و هوشمند

 وابسته

هوشمند  کنتورهایطرح جامع تونعه  تدوین -

 .بومی

هوشبمند و   کنتورهبای  ملبی انبتاندارد   تدوین -

 وابسته. های نیستم

پبژوهش امنیبت انبتفاده از     یانجام پروژه هبا  -

 های مخابراتی.کنتورهای هوشمند و نیستم

 ینبه مدر ز هبا  نامبه  یبان هبا و پا  از پبروژه  حمایت -

 کنتورها. یها از داده یری  بهره

کنتور  فناوری نازی تجاریتونعه و  -

 وابسته.  های فناوریهوشمند و 

 های داده مدیریت های نامانهتونعه  -

 (. MDMS) بومیهوشمند  کنتورهای

 های متمرکزکننده افزاری نختتونعه  -

 ارتباطی های شبکهداده کنتورها و  محلی

 . ای منطقهو  محلی

هوشمند  یقات کنتورهایمرکز تحقجاد یا -

از داده  یریو بهره   یدتول ی)تونعه فناور

 ها(.

 کنتورهای کیفیآزمون  ازمایشگاهجاد یا -

 هوشمند.

 یها از داده یری  بهره یها پروژه تعریف -

 کنتورها. 

2 
 نمت یها یفناور تونعه

 نیمشترک

 .مشترکیننمت  های فناوریاز تونعه  حمایت -

 خانگیلوازم  های فناوریاز تونعه  حمایت -

نبمت   های فناوری نازی تجاریتونعه و  -

خانببه هوشببمند،  هببای نببامانه: مشببترکین



 

 

 

سند
 

ش
ی توسعه دان

راهبرد مل
ن

ق ایرا
شمند بر

شبکه هو
ن 

بنیا
 

 هوشمند.

رفتار  یلو تحل یبند  روه یمطالعات های پروژه -

 . ینمشترک یها  روه

ها براناس رفتار  از تعرفه یتنوع یپروژه طراح -

 Tariffن )کیمشتر یها روه یو نبک زند 

Design.) 

نه ینوپا در زم یهات از شرکتیحما -

 ن.ینمت مشترک یها یفناور

ب یکسب و کارها و ترغ یج: معرفیبرنامه ترو -

جهت  یافزارو نخت یافزارنرم یهاشرکت

هوشمند خانه و  یهاستمیورود به بازار ن

 .یننمت مشترک یها یناختمان و فناور

ها آور جهت انتفاده نازمانن مقررات الزامیتدو -

 ینازادهیو وابسته جهت پ یو ادارات دولت

 ناختمان. یت انرژیریمد یهاستمین

ها آور جهت انتفاده نازمانمقررات الزامن یتدو -

 ینازادهیو وابسته جهت پ یو ادارات دولت

 ناختمان. یت انرژیریمد یهاستمین

 

 

 مببدیریتنبباختمان ،  انببرژی مببدیریت

 داشببوردهای هبا و   پورتال انرژی،مصرف 

 . انرژی مدیریت

 کلیبببدی افزارهببباینببباخت نبببخت   -

 انبرژی  مبدیریت هبا و   خانه هوشمندنازی

هبا، ادوات   کننبده  تجمیبع شامل روترهبا،  

و کنترل )همچون ترمونبتات    یری اندازه

 هوشمند(.  های

تعامبل   یارتباط یها و ابزارها نامانه ایجاد -

 یهببا و تونببعه نببامانه  ینبببا مشببترک 

 به کاربران.  یرنان خدمت

 هوشمند. خانگیلوازم  یها فناوریتونعه  -

هینرما یهاالت به شرکتیارائه تسه -

ر جهت ورود به کسب و یپذسکیر ی ذار

نوپا در شبکه هوشمند به  یکارها

 ن.ینمت مشترک یها یخصوص فناور

 یهاستمیارائه مشوق جهت انتفاده از ن -

 هوشمند خانه و ناختمان. یت انرژیریمد
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 یها یفناور تونعه

 و ارتباطات رناختیز

 اطالعات یفناور

مرتبط با  انتانداردهایضوابط و  تدوین -

 یریارتباطات شبکه هوشمند و مساله تطابق پذ

(Interoperability.) 

افزارها و  نرم انتانداردهایضوابط و  تدوین -

مورد انتفاده در شبکه  افزارهای نخت

 هوشمند.

ت یدر حوزه امن یمطالعات یها ف پروژهیتعر -

 دات.یاز تهد یریجلو اطالعات و 

ق یکسب و کار و تشو یهافرصت یمعرف -

 های نامانهو  ها نیستم بومی دتولی -

مورد انتفاده در شبکه هوشمند  افزاری نرم

 مدیریتو  مشترکیندر هر دو بخش 

 شبکه.

زات یتلفن همراه و تجه یافزارهانرم تولید -

ا ینترنت اشیو ادوات متصل به شبکه و ا

(IoT.در حوزه شبکه هوشمند ) 

 یشبکه دنترن ینازادهیپ یشیطرح آزما -

انتقال داده  شبکه هوشمند با انتفاده از 
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حضور در حوزه  یبرا یمخابرات یاپراتورها

در بخش  ی ذارهیشبکه هوشمند برق و نرما

تلفن  یافزارهانرم تولیدت از یارتباطات و حما

زات و ادوات متصل به شبکه و یهمراه و تجه

 ( در حوزه شبکه هوشمند.IoTا )ینترنت اشیا

 متنوع در دنترس. یها یفناور
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 یها یفناور تونعه

 یها یناز هوشمند

 و عی)توز برق شبکه

 (انتقال

 ریزو کنترل در  پایش هایتونعه نامانه  -

 شبکه ها

ر یتاث یبررن یقاتیتحق یقاتیتحق یپروژه ها -

 .یخانگ یل برقیکنترل از راه دور ونا

شهر/شبکه  یهارناختیز یانتانداردهان ییتب -

 هوشمند.

شرفته پان یپ یها یقات مرتبط با فناوریتحق -

 (.Demand Responseتقاضا ) یده

 اتومانیون های نامانه تکمیل سترش و  -

 .توزیع

 توزیعشبکه  مدیریت های نیستمتونعه  -

(Distribution Management 

System.) 

مرتبط با  یهایدانش و فناور تونعه -

 FACTSهیزاتتج

5 

 شیپا یها نامانه  تونعه

  سترده

نطح  پایش بومی های نامانه یتونعه فناور -

  سترده.

مربوط به  افزارهای نختو  تجهیزاتتونعه  -

 . یریاندازه  های دنتگاه نایرننسورها و 

 .SCADA بومی یستمن یلتونعه و تکم -

و  یزاتتجه یلو تکم یتونعه فناور -

 .PMU یداخل یدمربوط به تول یافزارها نخت

- بومی یها نامانه یناز یتونعه و تجار 

 (.WAMSنطح  سترده ) پایش

و  تجهیزات تولیدو  نازی تجاری -

 نایرمربوط به ننسورها و  افزارهای نخت

 . یریاندازه  های دنتگاه

 بومی یستمن نازی تجاریتونعه و  -

SCADA. 

و  یزاتتجه تولیدو  نازی تجاری -

 .PMUمربوط به  یافزارها نخت

6 

مراکز  یها یونعه فناورت

و کنترل شبکه  شیپا

 برق یاصل

کنترل و  یتونعه فناور ینند راهبرد نیتدو -

 برق کشور یشبکه اصل تیریمد

و  شیپا یمرکز بوم یمشخصات فن نیتدو -

 برق یکنترل شبکه اصل

 مرکز شینامانه پا ینرم افزارها یطراح -

قدرت و کنترل  یکاربرد ینرم افزارها یطراح -

 مرکز

 شیپا ینرم افزارها دیتول -

قدرت و  یکاربرد ینرم افزارها دیتول -

 کنترل

و کنتبرل   شیپبا  یمرکز ببوم  یناز ادهیپ -

 برق یشبکه اصل

تونعه و تجاری نازی نامانه های بومی  -حمایت از تونعه فناوری نامانه های بومی  -تونعه فناوری های  7
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 حفاظت محلی حفاظت شبکه

حمایت از تونعه فناوری نامانه های بومی  -

 حفاظت نطح  سترده

انتقرار نامانه های بومی حفاظت حمایت از  -

  سترده در شبکه برق

 -حمایت از تونعه نامانه های تحلیل و شبیه -

 نازی حوادث شبکه

ایجاد ناختار نظارت ملی بر تونعه دانش و  -

 فناوری حفاظت

حمایت از تونعه صادرات نامانه های بومی  -

 حفاظت شبکه برق

حمایت از پروژه ها و پایان نامه ها در زمینه  -

 حی و پیاده نازی نامانه های حفاظتطرا

 

 حفاظت محلی در نطح ملی و بین المللی

تولید و تجاری نازی نامانه های شبیه  -

 نازی و تحلیل شبکه در نطح ملی و 

 بین المللی

تونعه و تجاری نازی نامانه های بومی  -

 حفاظت نطح  سترده
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 رناختیز تونعه

 یمولدها یناز کپارچهی

 ریدپذیتجد و پراکنده

تونعه  های پروژه اجرایها و  از طرح حمایت -

پراکنده و  مولدهای نازی یکپارچه فناوری

 تجدیدپذیر

مولدها در  نازی یکپارچه آزمایشیطرح  اجرای  -

 کوچک. یاسو متونط در مق پاییننطوح ولتاژ 

 نببازی یکپارچببه آزمایشببیطببرح  اجببرای -

و متونط در  پایینولتاژ مولدها در نطوح 

 بزرگ. یاسمق
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 رناختیز تونعه

 و یکیالکتر یخودروها

 نینو یها یفناور

زات مرتبط با یو ناخت تجه یتونعه فناور -

 .یکیالکتر یرناخت خودروهایز

 یشارژ خودروها آزمایشیطرح  یاجرا -

 کوچک. مقیاسدر  یکیالکتر

ناخت  یناز یو تجار یتونعه فناور -

 یرناخت خودروهایززات مرتبط با یتجه

 .یکیالکتر

 یشارژ خودروها آزمایشیطرح  یاجرا -

 بزرگ. مقیاسدر  یکیالکتر

11 

 و کسب تونعه از تیحما

 دانش و نوپا یکارها

 انیبن

 یها یت از مراکز رشد فناوریجاد و حمایا -

 شبکه هوشمند.

ت از ارکان تونعه ین برنامه جامع حمایتدو -

 یها نوپا )شرکت یکسب و کارها

 یها و شتابدهنده پذیر یسکر  ذاری یهنرما

 کسب و کار(.

ت از ارکان یبرنامه جامع حما اجرای -

 یها نوپا )شرکت یتونعه کسب و کارها

و  پذیر یسکر  ذاری یهنرما

 کسب و کار(. یها شتابدهنده

هینرما یهاالت به شرکتیارائه تسه -

ر جهت ورود به کسب و یپذسکیر ی ذار
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 نوپا در شبکه هوشمند. یکارها

و  فنیاز صادرات خدمات  حمایت -

ناخت  تجهیزات همچنینو  مهندنی

 داخل شبکه هوشمند.
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 هینرما تیترب و آموزش

 یانسان

د و یبه انات یمطالعات پژوهشیاعتبار  یاعطا -

 ان در حوزه شبکه هوشمند برق.یدانشجو

ها نامهانیها، پاها، پروژهت از طرحیبرنامه حما -

دار تیاولو یهادر حوزه یمقاالت دانشگاهو 

 شبکه هوشمند برق.

 یها و دروس آموزشف دورهیو تعر نیازننجی -

مرتبط با شبکه هوشمند برق در نطوح مختلف 

مختلف مرتبط با  های رشتهو در  یدانشگاه

 های رشتهموضوعات شبکه هوشمند )از جمله 

و  مدیریت صنایع، کامپیوتر،برق،  مهندنی

 (.غیره

حمایت از تجهیز دانشگاهها در زمینه شبکه  -

 هوشمند برق

و  ای حرفهو  یفن یهاف دورهیو تعر نیازننجی -

 مرتبط با شبکه هوشمند برق. آموزیمهارت 

ها و نامهانیها، پاها، پروژهت از طرحیحما -

دار تیاولو یهادر حوزه یمقاالت دانشگاه

 شبکه هوشمند برق.

 زمینهفعال در  آموزشیمراکز  تجهیز -

شبکه هوشمند به  های مهارتآموزش 

 .نیازمورد  آموزشیکمک  تجهیزات

12 

 رناختیز آوردن فراهم

 تونعه و یفناور تونعه

 شبکه یها شگاهیآزما

 هوشمند

به منظور انتفاده   ین الزامات قانونیتدو -

ع و انتقال برق از ید، توزیتول یهاشرکت

 د شده در داخل.یهوشمند تول یها یفناور

از حقوق  یبانین پشتیها و قوانهیرو ینازفراهم -

 ق و تونعه.یتحق یهادر پروژه یت معنویمالک

شبکه هوشمند  انتانداردهایمجموعه  تدوین -

 برق )به صورت جامع و همخوان(.

نازوکار  ایجاداز  حمایتو  ها رویه تدوین -

و  تولید فناوری،تونعه  ریسکپوشش  اجرایی

 .بومیمصرف محصوالت فناورانه 

شبکه هوشمند  های آزمایشگاه ایجاداز  حمایت -

 5شبکه هوشمند.  های آزمایشگاه ایجاد -

 ریسکپوشش  اجرایینازوکار  نازی پیاده -

و مصرف محصوالت  تولید فناوری،تونعه 

 .بومی فناورانه
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 ها. در دانشگاه

آزمایشگاه مرجع شبکه  اجرایو  طراحی -

هوشمند در نطح مشترکین، توزیع، انتقال و 

 تولید.
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 جیترو و یناز فرهنگ

 شبکه یکاربردها

 هوشمند

برق با  تولیدکنند انو  آفرینان نقش آشنایی -

شبکه هوشمند برق و  روی پیش های فرصت

 بخش. ایناز  حمایت برایدولت  های برنامه

صنعت برق با  کنند ان تولید آشنایی های برنامه -

شبکه هوشمند برق،  های نامانهو  ها  نیستم

 نیزصنعت و  این روی پیش های فرصت

 مدیریت های مشوقو  ها حمایتها،  برنامه

 داخل. تولیداتاز  حمایت برایکشور  انرژی

( با ICTحوزه فاوا ) آفرینان نقش آشنایی -

 مدیریت های برنامهرو و  پیش های فرصت

 کشور در حوزه شبکه هوشمند برق. انرژی

نوپا و  یها از شرکت یتیحما یها برنامه یمعرف -

تونعه  یبا ارکان اصل یان و همکاریدانش بن

ر از جمله یپذ  سکینوپا و ر یکسب و کارها

کسب و  یها ، شتابدهندهیمراکز رشد و نوآور

ر و یپذ سک یر ی ذار هینرما یها کار، شرکت

ها و  دهیت از ایره جهت  سترش و حمایغ

مرتبط با شبکه هوشمند برق  یکسب و کارها

 ن.یمشترکژه در بخش یبه و

آشنانازی مشترکین با مزیت ها و مالحظات  -

 به کار یری شبکه هوشمند و اینترنت اشیاء

کاربران با  آشناییو  نازی فرهنگ -

شبکه هوشمند و  های نامانهو  ها نیستم

و  تشویقآن در نطوح مختلف و  مزایای

 آن. کار یریدر جهت به  ترغیب

14 

 یها پروژه و ها طرح

 یشیآزما یناز ادهیپ

ت یها و حما لوتیاز پا یبرخ یو اجرا یطراح -

که هر  ییها پایلوت یبرخ یاز اجرا یو فن یمال

کالن  یاز مسائل و مشکالت اجرا یکدام بخش

چهار انة  یها شبکة هوشمند را در حوزه

مشترکین، توزیع، انتقال و تولید مشخص 

 نازی پیاده های پروژهها و  طرح اجرای -

مختلف شبکه  هایدر بخش  آزمایشی

 هوشمند.
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 ند.ینما

ها و  از محصوالت شرکت یارائه نمایشگاه -

 .یرانیفناور ا یواحدها

ها به مسئولین و  لوتیج پایارائه مدون نتا -

 .نیمحقق

 یها نامه انیپا یاجرا یبرا یجاد محلیا -

 .یارشد و دکتر یکارشنان


