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 پيشگفتار

های زيست آالينده و كاهشهای پیش روی جوامع، تامین انرژی همراه با كارايی مناسب امروزه يکی از چالش

مترين کی از مهبه عنوان ي سیستم های تولید همزمانهای توسعه فناوریدر اين راستا  باشد.محیطی می

رای بضروری است. بهینه سازی مصرف انرژی و كاهش آاليندگی زيست محیطی امری های فناوری

ا كه ابتد نیاز است تولید همزمان یبر نیازهای كشور در بحث توسعه فناور ريزی صحیح و مبتنیبرنامه

ها و ها سیاستها شناسايی گردند و برای هر يک از اين چالشهای پیشرو در مسیر توسعه اين فناوریچالش

  اقدامات مناسب رفع آنها تدوين گردد.

ه بهرب جهت مناس ریتوسعه فناوبرق، موضوع انواع مولد های قدرت در تولید با توجه به نقش  كشور نیزدر 

ه منابع بز كشور نیا فعبه عنوان راهکاری برای ربرداری و بهینه سازی سوخت و انرژی در تولید های همزمان 

 شود.انرژی امری مهم تلقی می

ید های تول سیستماوری توسعه فنو نقشه راه  یسند راهبرد نيتدواز پروژه  پنجم فاز گزارش كهدر اين گزارش 

تصر بررسی مخ الوه برعپرداخته خواهد شد. در اين راستا توسعه فناوری  نگاشت ره تدوين ، به موضوعهمزمان

 یسازهادیپ یازم برال و زمان بودجه ،طرح هدافبه ا یابیدست یالزم برا یاتیعمل بخش هایموضوع،  ادبیات

 . تشريح خواهند شد و نیز مجريان پیشنهادی جهت انجام كارها هاتیفعال

عضای دايت اهتحت نظارت و  و پژوهشگاه نیرو یپژوهشی تجهیزات دوار مکانیکاين گزارش توسط گروه 

ه است كه ه گرديدر تهیمحترم كمیته راهبری پروژه به شرح ذيل و مشاوره شركت پیشگامان مديريت توسعه تدبی

 گردد.تشکر و قدردانی می آنهاز زحمات بدينوسیله ا
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 نمايندگان ل خدمتمح اعضای كمیته راهبری

 دانشگاه صنعتی امیركبیر انم دكتر زهره منصوریخ-1
 دانشگاه

 دانشگاه تربیت مدرس قای دكتر علی جعفريانآ -2

 قای مهندس سید احمد مطهریآ-3

 وسط و بزرگمت -صنعت شركت مپنا
 قای مهندس موتمنیآ-4

 تمیزی فر هومن-5

 ین زروانیافش -6

 تیمنوچهر همآقای مهندس -7
 شركت مهندسی فرآذرآب

 هندس همايون يزدانیآقای م -8 چک و متوسطكو -صنعت

 شركت صیناكو سن منصوریحآقای مهندس -9

 ن نیروگاههای بزرگتولید همزما -وزارت نیرو وانیرت -وزارت نیرو قای مهندس اخیانیآ -10

 هینه سازی مصرف سوختب -وزارت نفت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت قای مهندس خطاطیآ -11

 هینه سازی مصرف سوختب -وزارت نفت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت مان قاسمیانسا-12
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 سوختهینه سازی مصرف ب -وزارت نفت سازمان بهینه سازی مصرف سوخت تضی گل زادهمر-14

 راكز تحقیقاتیم -پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه نیرو –دبیر كمیته راهبری  ود آسايشمسع -15
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 :همکاران پروژه و تهیه كنندگان گزارش

  شايمسعود آسمهندس  .1

 تکنولوژی مديريت ارشدمشاور  -محمد زمانی  مهندس .2
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 مقدمه

 یبرا ینقشه راه یحمربوطه، الزم است به طرا یراهبردها نییو تع یتوسعه فناور هایتيپس از شناخت اولو

هداف در استیابی به دبه عبارت ديگر الزم است مجموعه اقدامات الزم در راستای ها پرداخت. آن یسازادهیپ

 ربط مشخص گردد.قالب زمانی نشان داده شده و وظايف هر يک از نهادهای ذی

نگاشت، نی تدوين رهشده و سپس براساس مبا یبررس نقشه راه نيتدو یهاو روش میمفاهگزارش ابتدا  نيدر ا

دوين ت، فرآيند نتولید همزماهای عملیاتی الزم برای تدوين نقشه راه توسعه فناوری ضمن شناسايی آيتم

 نگاشت و نگاره نهايی آن ارائه خواهد شد.ره
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 نقشه راه ميمفاهمرور ادبيات:  -1

 مقدمه -1-1

های مورد نیاز يک سازمان برای دستیابی به اهداف و راهبردی است كه به توصیف گامای نگاشت برنامهره

كند تا در تصوير می هاو اولويت هااين ابزار به وضوح روابطی میان فعالیت پردازد.های بیان شده، میخروجی

و نقاط  1هال سنجهنگاشت اثربخش شامبه عالوه يک ره سازی شوند.مدت و بلندمدت پیادهمدت، میانكوتاه

 نگاشت، به وجود آيد.باشد به طوری كه امکان پايش منظم پیشرفت به سوی اهداف غايی رهمی 2عطف

های مختص فناوری مقصودشان حمايت از توسعه يک نوع خاصی از نگاشتها انواع گوناگونی دارند. رهنگاشتره

، شامل كارشناسان فنی، كنندد همکاری میباشد. افرادی كه به طور معمول در اين فرآينفناوری می

طراحی اهداف  آيند تا بهگرد هم میباشند كه سیاستگذاران، تحلیلگران انرژی و پژوهشگران دانشگاهی می

يک  4سازیبرای تحقیق، توسعه، رونمايی و پیاده های زمانیها و چارچوب، اولويت3عملکردی، مسیرهای كاری

 فناوری، بپردازند.

های فنی، نیازمندی يک مجموعه پويا از نگاشت فناوری عبارت است ازالمللی انرژی از رهانس بینتعريف آژ

نگاشت. تدوين ره درگیر در نفعانسیاستی، قانونی، مالی، بازاری و سازمانی شناسايی شده توسط كلیه ذی

سازیِ يک هپیاد ونمايی ها بايست معطوف به تسهیم بهتر كلیه اطالعات مرتبط با تحقیق، توسعه، روتالش

 (4.)كنندگان باشدفناوری بین شركت

 ارائه شده است: عباراتبرخی از  فيتعاردر ادامه 

 کياست كه  يیهاتیمجموعه فعال یزيرناظر بر طرح یراهبرد یزيرخاص از برنامه ی: نوعنگاشتره 

شده تعهد  انیب یهایبه اهداف و خروج یابیدست یخاص، برا یزمان یهاچارچوب یط تواندیسازمان م

 كند.

                                                 

1 metrics 
2 milestones 
3 pathways 
4 research, development, demonstration and deployment (RDD&D) 
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 یروزرسانبه و در صورت لزوم شينگاشت خلق، اجرا، پاره کيآن  یكه ط یتکامل ندي: فرآینگارره 

 .شودیم

 مانند  اند،نفعینگاشت ذره یسازادهیكه در تحقق توسعه و پ، سازمانها و نهادهايی : افرادنفعانیذ

 نهاد.مردم یهادولت، صنعت، دانشگاه و سازمان ندگانينما

 و  هاتیه خرده فعالبها و اقدامات معطوف نگاشت به واسطه انجام پروژهكردن ره یاتیعمل ندي: فرآاجرا

 .یریسامانه ردگ کيبا استفاده از  شرفتیپ شيبه واسطه پا نیو همچن هاتياولو

در  یانرژ یفناور یهانگاشتره ی. براكنندیم رییتغ شودیم نيكه تدو ینگاشت بسته به نوع سندمخاطبان ره

 :موارد زير باشند مخاطبان ممکن است شامل ،یسطح مل

 يیربنايو امور ز یعیصنعت، منابع طب ست،يز طیمح ،یانرژ یهادر وزارتخانه یو مل یدولت سازانمیتصم 

 و فناوری رياست  معاونت علمی یامور اقتصاد اي يیدارا یهادر وزارتخانه یو مل یدولت سازانمیتصم

 جمهوری، سازمان استاندارد

 یمل گرانمیو تنظ یو محل یاستانبخشی،  استگذارانیس 

 مانند  كنندیف ممصر اي دیرا تول یاز انرژ یاديز ريكه مقاد یعياز صنا ژهيبه و ،یبخش انرژ سازانمیتصم(

 بر( یانرژ عيو صنا ،یو كشاورز یعیمنابع طب یهاصنعت برق، حوزه

 ر پژوهش دغول و كسب و كار كه مش یعلوم اجتماع ،یاستگذاریس ،یمهندس ،یعلم یشرویكارشناسان پ

 عيتسر یراب ازیمورد ن یمال یهاسمیو مکان بانیپشت یهااستیو س یخاص انرژ یهایفناور یرو

 باشندیم یسازیتجار

 (1)پاک یاز انرژ تيدر پژوهش و حما رینهاد درگمردم یهاسازمان 

 تدوين نقشه راه  -2-1

دی بايد پیشنها ين روشهای( روشی برای تدوين برنامه عملیاتی پرداخت. ادر اين قسمت بايد به معرفی )گام

؛ ند پاسخ داده شوداگرفتهرار نقادر باشد تا به سؤاالت مختلف فرآيند توسعه فناوری كه تا اين مرحله مورد توجه ق

 سؤاالتی نظیر:

 شود؟گويی به كدام اهداف تدوين و اجرا میها برای پاسخبرنامه 

 سازند؟می عملیاتی مات راها و اقداها و مالحظات تعريف شده در راهبردها، سیاستها چگونه اولويتبرنامه 
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 ( كدامند؟ا را داردهر آنهايی كه اين قصد تأثیرگذاری بر رفتاها يا نهادهای اصلی هدف )يعنی هويتگروه 

  ها چگونه است؟يا مجريان اين برنامه كدامند؟ و نحوه عمل آنمجری 

 دوره زمانی اجرای برنامه چقدر است؟ 

 ها كدامند؟منابع موردنیاز و نتايج مورد انتظار از اجرای اين برنامه 

ساز و كان جهتیز ارنبر مبنای رويکرد چارچوب منطقی و روش تدوين برنامه عملیاتی فناوری از يک طرف، و 

ملیاتی رنامه عدوين بهای تدوين شده، در اين قسمت الزم است تا روش پیشنهادی تامه اقدامات و سیاستبرن

 های زير خواهد بود:ارائه شود. اين روش پیشنهادی متشکل از گام

 ملیاتی در عر برنامه ه: هاساز و برنامه اقدامات و سیاستدرنظرگیری ارتباط برنامه عملیاتی با اركان جهت

اوری وسعه فنک سند تيعبارت ديگر، هدف اولیه شود. بهاط با يک و چند هدف باالدستی نوشته میارتب

بل است. با ر مراحل قها تعريف شده دساز و برنامه اقدامات و سیاستدر ابتدا برآورده ساختن اركان جهت

-برنامه ، تدوينان شدیبعنوان فرآيند تدوين اسناد ملی راهبردی توجه به منطقی كه در فصول پیشین به

ر مرحله دين شده ای تدوهبرنامههای عملیاتی نیز بايد با توجه و درنظرگیری اين فرآيند انجام گردد. 

های امهوم، برندرحله اول بايد همراستا با اهداف كالن و خرد تعريف شده در مراحل قبلی باشد. در م

ار را . اين كن باشدهای تدوين شده همخواتعملیاتی تدوين شده بايد با راهبردها، اقدامات و سیاس

. با درنظر ها به انجام رساندتوان با تحلیل موانع شناسايی شده در مرحله برنامه اقدامات و سیاستمی

ل ه به شکل پیچیدحل ارائه گردد، يک مشکها راهداشتن موانع به شکل مشکالتی كه بايد برای آن

  باشد. طور كامل مورد تحلیل قرار گرفتهآن به آسانی حل خواهد شد، اگر علت و اثرات

 یز محققن و خرد و نمنظور برآورده كردن اهداف كالهای ضروری بهدر اين گام پروژه :هاپروژه نییتع 

-ط كنشكه توس يی هستندهاها، فعالیتشود. اين پروژهها تعیین مینمودن راهبردها، اقدامات و سیاست

ها گر پروژهاشود. یهای نوآوری تعريف مراستای راهبردهای كالن و سیاستگران توسعه فناوری و در 

مدت میان ، اهدافر نتیجهها حاصل، و دريزی شوند، نتايج موردانتظار از انجام آنطور صحیحی برنامهبه

 ستخراجاينفعان س نظر ذها در فرآيندی توافقی و تعاملی و براساگردد. پروژهو بلندمدت نیز محقق می

-به ا هستند.هروژهگردد. اقداماتی تدوين شده در مراحل قبل هم راهنمای مناسبی برای طراحی پمی

 ری است.ا ضروهای از پروژهعبارت ديگر، برای تحقق هر اقدام يا سیاست اجرايی، وجود مجموعه

 در بعضی از انواع عنوان نکات مثبت بینی بودن گاه بههرچند پايداری و قابل پیشهای زمانی: تعريف دوره

-ها برای دورهداليل مختلف بهتر است اين برنامهشود، اما در عمل و بههای حمايتی برشمرده میبرنامه

ها، های زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شوند. از مهمترين مزايای محدود بودن زمان برنامه
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کانات ارزيابی بهتر نتايج و دستاوردها و توان به روشن و محدود بودن بودجه موردنیاز، فراهم شدن اممی

ها با شرايط زمان اشاره كرد. بر اين اساس، الزم امکان اصالح، بازنگری و ايجاد تطابق بیشتر در برنامه

 است تا دوره زمانی اجرايی هر برنامه را در اين گام مشخص نمود.

 ذيرد. اينپصورت می اقدامات تعريف شدهريزی منابع با هدف اجرايی نمودن برنامه: منابع یريزبرنامه 

از در اين گام موردنی منابع ريزی را بايد قبل از اجرايی كردن اقدامات به انجام رساند. منظور ازبرنامه

ابع نمريزی برنامه نیاز،دانش فنی، ابزارآالت و تجهیزات و منابع مالی است. در صورت وجود منابع مورد

ريزی نامهاشد، بروجود نبمهاست. اما در شرايطی كه منابع ی استفاده از آنبندبیانگر چگونگی و اولويت

 ست.اوردنیاز مو يا تولید منابع  معنی چگونگی دستیابی به منابع از طريق خريد، همکاریبه

 و تعیین  ابعنمريزی برنامه های عملیاتی،ها و برنامهپس از تعريف پروژهنگاشت برنامه عملیاتی: ترسیم ره

يج آن در صه نتاو خال ها مشخص شدهجريان، در گام آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان آنم

 نگاشت برنامه عملیاتی ارائه شود.قالب ره

 خالصه و جمع بندي بخش اول -3-1

ا توجه به بد. حال گردي در اين بخش تعاريف پايه برای تدوين نقشه راه و همچنین نحوه تقسیم كار ملی ارائه

مطالب در  یری اينبکارگ در ادامه به بررسی ومطالب ذكر شده و معرفی خالصه ای از روش كار و نحوه كاركرد، 

 تدوين نقشه راه توسعه فناوری سیستم های تولید همزمان پرداخته خواهد شد.

  



 تجهیزات دوار مکانیکیروه پژوهشی گ                                                                                          PMEPN15/T05كد گزارش / ويرايش: 
 1394ماه  شهريور اريخ:ت                                                                           پژوهشگاه نیرو                                                                 

11 

 

 سيستم هاي توليد همزمانتدوين نقشه راه توسعه فناوري  -2

 مقدمه -1-2

ناوری وسعهع فتر جهت دچهارم اين طرح پژوهشی تشريح گرديد. اقدامات مورد نیاز همانطور كه در گزارش فاز 

 ی نمود.توان در قالب دو دسته كلی اقدامات سیاستی و اقدامات فنی دسته بندتولید همزمان را می

 اقدامات سیاستی در اين حوزه عبارتند از:

o ن تولید های نوي وریو توسعه فنا یریتدوين و پیشنهاد قوانین و مقررات مربوط به حمايت از بکارگ

 همزمان )ايجاد بازار برای فناوری بومی( به شرح زير:

 ومیبزمان تولید هماصالح تعرفه های آب صنعتی، شرب و كشاورزی مبتنی بر فناوری های  .1

اولويت بومی ) ريهایحمايت از محصوالت تولید در سیستم های تولید همزمان با استفاده از فناو .2

 استفاده از فناوريها و محصوالت بومی(دادن به 

 واقعی شدن قیمت حامل های انرژی و پرداخت يارانه آنها به تولید كنندگان .3

 قیمت گذاری آالينده های زيست محیطی .4

ويت به اول ه بعدباستفاده از فناوری های بومی برای رسیدن به اهداف بطوری كه از سال ششم  .5

 مايد.فناوری بومی استفاده ندرصد از  80 يی خواهد بود كه بیشنصب با سیستم ها

 تعرفه گذاری حرارت و برودت با توجه به میزان صرفه جويی در مصرف سوخت .6

o  تدوين استاندارد ملی برای سیستم های تولید همزمان 

o استمرار مطالعات راهبردی مورد نیاز درخصوص فناوری نوين تولید همزمان 

o  ( از برق و آب و برق و برودت ,حرارت -)برقاستخراج اطلس سیستم های تولید همزمان

 نیروگاههای فعلی

o ر اساس ب( و برق و آب رارت و برق و برودتح-استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان )برق

 مصرف كنندگان بخش صنايع

o ر اساس ب( و برق و آب رارت و برق و برودتح-استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان )برق

 مصرف كنندگان بخش عمومی و تجاری 

o  ی مصارف برا( و برق و آب برودت –ارت و برق حر-)برقاستخراج و تدوين اطلس تولید همزمان

 تجاری، عمومی و توزيع جمعیتی كشور از سیستم های تولید پراكنده
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o  ل تا محلقانتاتهیه اطلس تولید آب شیرين در كشور بر اساس ظرفیت، منابع تولید، ذخیره و 

 مصرف

o مزمان ههای تولید تمتهیه ضوابط، مقررات، استانداردهای ارزيابی، اجرايی، نظارت و عملکردی سیس

 در سطح وزارت نیرو

o ت برقصنع تدوين نظام صالحیت سنجی و رتبه بندی شركتهای فعال در زمینه تولید همزمان 

o های قاز صندو ود كمسبلند مدت با  یاارائه وام ه یبرا نهیزم جاديالزم جهت ا یهایزنيانجام را

  یناوران فو ...( به توسعه دهندگ يیو شکوفا یصندوق نوآرو ،یحمايتی )صندوق توسعه مل

o مايتر ساخت های آزمايش و حجهت دهی بودجه های پژوهشی حاكمیتی در جهت ايجاد زي 

 همزمان دیهای توسعه محصول و تکنولوژی مربوط به تولپروژه

o  نیروی انسانی متخصص مورد نیازتربیت و جذب 

o همزمان دیتول یهایفناور یریتوسعه و بکارگ یستاد راهبر لیتشک 

o ازیمورد ن یشگاهيآزما یهارساختيز جادياز ا تيحما 

o ف منابعتالاز ا یریهای تخصصی موجود به منظور جلوگ شگاهياستفاده بهینه از ظرفیت آزما 

o همزمان دیتول یهایفناور یریتوسعه و بکارگ یستاد راهبر لیتشک 

o زمانهم تولید یریو بکارگ توسعهيراهبرد تيريتأسیس و راه اندازی دبیرخانه دائمی مد 

o همزمان دیتول یهایمركز توسعه فناور جاديا 

o رقر صنعت ببرت تعیین مركز دائمی ممیزی و صدور گواهینامه های سالیانه نظام تولید همزمان 

o صدور  ومان و فنی آموزش نیروی انسانی متخصص تولید همز تعیین مراكز و انجمن های علمی

 گواهینامه های مورد تايید صنعت برق

 همچنین اقدامات فنی عبارتند از:

 پروژه های توسعه فناوری آب شیرين كن حرارتی 

 پروژه های توسعه فناوری آب شیرين كن الکتريکی 

 پروژه های توسعه فناوری تولید حرارت 

  فناوری تولید برودتپروژه های توسعه 

 پروژه های توسعه فناوری مولدهای قدرت 
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 گردد.در ادامه نقشه راه مرتبط با هر يک از اقدامات فوق الذكر ارائه می

 

 نقشه راه اقدامات سياستي -2-2

رائه شده یاستی امات سهمانطور كه در بخش قبل تشريح گرديد، در فاز چهارم اين طرح پژوهشی لیستی از اقدا

شخص ی را مهايزينههتوان برای برخی از اين اقدامات كه جنبه توسعه زيرساختی دارند زمان و است كه می

 گردد.هر يک از اقدامات ارائه مینمود. در ادامه زمان 

 اقدامات سياستي مجري پيشنهادي تعيين زمان و -1-2-2

صیص داد را تخها زمان توان به آنباشند و میاز میان اقدامات سیاستی، اقداماتی كه از جنس زير ساختی می

 عبارتند از:

 انهمزم و كنترل كیفیت سیستم های تولید یتست، ارزياب ،یتوسعه فناور یمل مركز جاديا 

 ای یروگاهه( از نو برق و آب برق و برودت ،رارتح-اطلس سیستم های تولید همزمان )برق استخراج

 فعلی

 ف ساس مصر( بر او برق و آب برق و برودت ,رارتح-اطلس سیستم های تولید همزمان )برق استخراج

 كنندگان بخش صنايع

 ساس ا( بر و برق و آب رارت و برق و برودتح-اطلس سیستم های تولید همزمان )برق استخراج

 مصرف كنندگان بخش عمومی و تجاری 

 ستم ر از سیی كشواری، عمومی و توزيع جمعیتو تدوين اطلس تولید همزمان برای مصارف تج استخراج

 های تولید پراكنده

 صرفا محل متقال تبر اساس ظرفیت، منابع تولید، ذخیره و اناطلس تولید آب شیرين در كشور  تهیه 

 زمان در ولید همتهای  ضوابط، مقررات، استانداردهای ارزيابی، اجرايی، نظارت و عملکردی سیستم تهیه

 سطح وزارت نیرو
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و  بعمنامان، زری، پروژه با همکاری بخش مختلف صنعتی كشور و همکاری مشاورين و كمیته محترم راهب تیم

 دهد.شان مینعات را ذيل اين اطالاجرای اقدامات را تهیه و نهايی نموده است. جدول  جهت مجری پیشنهادی

 ي و زيرساختيسياست و مجري پيشنهادي اجراي اقداماتمدت زمان  -1جدول 

 مجری پیشنهادی زمان )ماه( نام طرح رديف

1 
 ايجاد مركز ملی توسعه فناوری، تست، ارزيابی و

 كنترل كیفیت سیستم های تولید همزمان
18 

توسعه و  سازمان مديريت راهبردی

بکارگیری سیستم های تولید 

 همزمان

2 

استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان 

( از و برق و آب و دتبرق و برو ،حرارت -)برق

 نیروگاههای فعلی

12 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان

3 

استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان 

( بر اساس و برق و آب برق و برودت ،حرارت-)برق

 مصرف كنندگان بخش صنايع

12 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 همزمانسیستم های تولید 

4 

استخراج اطلس سیستم های تولید همزمان 

بر  (و برق و آب و دتبرق و برو ،حرارت -)برق

 اساس مصرف كنندگان بخش عمومی و تجاری

24 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان

5 

استخراج و تدوين اطلس تولید همزمان برای 

كشور از مصارف تجاری، عمومی و توزيع جمعیتی 

 سیستم های تولید پراكنده

24 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان

6 

تهیه اطلس تولید آب شیرين در كشور بر اساس 

ظرفیت، منابع تولید، ذخیره و انتقال تا محل 

 مصرف

18 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان

7 

استانداردهای ارزيابی، تهیه ضوابط، مقررات، 

اجرايی، نظارت و عملکردی سیستم های تولید 

 همزمان در سطح وزارت نیرو

12 
مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان

8 
تهیه ضوابط و دستورالعمل جهت ايجاد بازار 

 حرارت در كشور
12 

مركز توسعه فناوری و بکارگیری 

 سیستم های تولید همزمان
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 نقشه راه پيشنهادي اقدامات سياستي -1-2-2

د ه راه اولیه نموهیه نقشتم به به منظور ترسیم نقشه راه اقدامات سیاستی، تیم پروژه با اعضای كمیته راهبری اقدا

ری قرار داده ته راهبم كمیو پس از اعمال نظرات خبرگان اين حوزه، اين نقشه راه در اختیار اعضای كمیته محتر

 ی آن را طی جلساتی مورد بررسی قرار داده و تأيید نمودند.شد و اعضا، محتوا

 ديد.هیه گرتنگاشت اقدامات سیاستی بنابراين با توجه به نظرات اعضای محترم كمیته راهبری، ره

 

 اقدامات سياستي پيشنهادي نقشه راه -1شکل 
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 نقشه راه اقدامات فني -3-2

ه شده است. نی ارائمات فهمانطور كه در بخش قبل تشريح گرديد، در فاز چهارم اين طرح پژوهشی لیستی از اقدا

های های حرارتی و سیستمتوان اين اقدامات فنی را در قالب سه دسته كلی مولد، مبدلبه طور كلی می

 كن دسته بندی نمود.شیرينآب

ن داده نشا 5الی  2های در قالب شکل های مذكور در ادامه مرتبط با هر يک از دسته های توسعه فناوریپروژه

 شده است.

 

 پروژه هاي توسعه فناوري آب شيرين كن هاي حرارتي -2شکل 

 

 رتيحرا-پروژه هاي توسعه فناوري آب شيرين كن هاي الکتريکي -3شکل 
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 (يحرارت يهاحرارت )مبدل-پروژه هاي توسعه فناوري برق -4شکل 

 

 

 پروژه هاي توسعه فناوري مولد قدرت )برق( -5شکل 
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 و مجري پيشنهادي اقدامات فنيتعيين زمان  -1-3-2

 و، زمان اهبریرين و كمیته محترم رمختلف صنعتی كشور و همکاری مشاو هایتیم پروژه با همکاری بخش

 دهد.ات را نشان میاين اطالع (2)مجری پیشنهادی جهت اجرای اقدامات را تهیه و نهايی نموده است. جدول 

 دولتي بخش حمايت با  گذاري سرمايه و فناوري توسعه جهت اصلي هايطرح -2جدول 

 فعاليت حوزه

 مولد انواع مولدهای قدرت )توربین های گازی، بخاری و موتورها(

 انواع مبدل ها

 سیستم های انتقال حرارت سيستم هاي حرارتي

 پمپ ها

 سیکل

 تجهیزات سيستم هاي برودتي

 ذخیره سازی

 آب شیرين كن های حرارتی

 آب شیرين كن های الکتريکی آب شيرين كن ها

 شیرين كن های هیبريدیآب 

یست اقدامات ردند. لمی گ در ادامه برنامه اجرايی و هزينه و مجريان پیشنهادی برای هر يک از اقدامات معرفی

فنی به شرح زير می باشند.
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 يكن حرارت نيريآب ش يتوسعه فناور يهاپروژهزير  -3جدول 

Antifouling
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 الکتريکيكن  نيريآب ش يتوسعه فناور يهاپروژهزير  -4جدول 

Forward Osmosis 

 توليد حرارت يتوسعه فناور يهاپروژهزير  -5جدول 
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توليد برودت يتوسعه فناور يهاپروژهزير  -6جدول   

 

 

 

 

 

 

 

Adsorption 
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 مولدهاي قدرت يتوسعه فناور يهاپروژهزير  -7جدول 
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 سيستم هاي مديريتي و زيرساختي -8جدول

 نقشه راه پيشنهادي اقدامات فني -2-3-2

 اه اولیه نمود وره نقشه ه تهیبه منظور ترسیم نقشه راه اقدامات فنی، تیم پروژه با اعضای كمیته راهبری اقدام ب

رار داده اهبری قرمیته كراه در اختیار اعضای كمیته محترم  پس از اعمال نظرات خبرگان اين حوزه، اين نقشه

 شد و اعضا، محتوای آن را طی جلساتی مورد بررسی قرار داده و تأيید نمودند.

 د.ه گردينگاشت اقدامات فنی تهیبنابراين با توجه به نظرات اعضای محترم كمیته راهبری، ره
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 كن حرارتيفناوري آب شيرين اقدامات فني نقشه راه -6شکل 
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 كن الکتريکيفناوري آب شيرين نقشه راه اقدامات فني -7شکل 
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 فناوري توليد حرارت نقشه راه اقدامات فني -8شکل 
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 فناوري توليد برودت فنينقشه راه اقدامات  -9شکل 
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 فناوري مولدهاي قدرت نقشه راه اقدامات فني -10شکل 
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 شناسنامه اقدامات فني -3-3-2

 آب شيرين كن هاي حرارتيطرح شناسنامه  -1-3-3-2

-  

-  

- 
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-  

-  

- 

 

Antifouling

-  

-  

- 
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-  

-  

- 

 

-  

-  

- 
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 الکتريکيآب شيرين كن هاي طرح شناسنامه  -2-3-3-2

-  

-  

- 
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-  

-  

- 
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-  

-  

- 

 

-  

-  

- 
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-  

-  

- 

 

-  

-  

- 
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Forward Osmosis

-  

-  

-  

- 

 

-  

-  

- 
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-  

-  

- 

 

 توليد همزمان برق و حرارتطرح شناسنامه اقدامات  -3-3-3-2
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-  

-  

-  

-  

-  

- 

 

- 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- Adsorption
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-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

- 

 

  



 تجهیزات دوار مکانیکیروه پژوهشی گ                                                                                          PMEPN15/T05كد گزارش / ويرايش: 
 1394ماه  شهريور اريخ:ت                                                                           پژوهشگاه نیرو                                                                 

40 

 

-  

-  

-  

-  

- 

 

 تقسيم كار ملي -4-2

 ر اجرايی كار، از حیث نوعهای اجرايی، الزم است ساختاها، هزينهها، ارائه زمانبندی طرحپس از شناسايی پروژه

 روابط بین نهادهای پیشنهادی ارائه شود.

 باشد:دهنده روابط بین نهادهای زير مینشان 7شکل 

  گری:تسهیل و تنظیمدر بخش سیاستگذاری و 

  در وزارت نیرو:های تولید همزمان راهبردی توسعه و بکارگیری سیستممديريت  
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 بخش تولید  سازمان مركزی وزارت نیرو،نمايندگانی  كمیته راهبری )متشکل از

سازی پژوهشگاه نیرو، سازمان بهینه ای،های برق منطقهشركت توانیر، شركت

ن و تولید همزمان، وزارت صنعت، معد مركز توسعه فناوری مصرف سوخت،

 .های بخش خصوصی(شركت، O&Mهای فعال حوزه دانشگاهتجارت، 

  مركز مديريت و توسعه فناوریO&M  

 :در بخش پژوهش و فناوری 

 پژوهشگاه نیرو 

 بنیانهای دانشها و شركتدانشگاه 
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 اجرايي در سطح مليساختار  -11شکل 
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 ساختار اجرايي در سطح ملي -12شکل 
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 ريمجنهادهاي  -1-4-2

هايت كنترل ی و در نکارگیريان اصلی بخش های حاكمیتی و دولتی موثر در توسعه فناوری، بهبود شرايط بنهاد ها و مجر

ز ه اين فناوری نید و توسعدر رش و ارزيابی سیستم های بکاررفته در ادامه ذكر گرديده اند. ضمنا نقش و جايگاهاين نهادها

 ارائه می گردند.

 وزارت نيرو -1

اورزی نعتی و كشنی، صب در كشور است. تامین برق و آب پايدار در بخش های مسکووزارت نیرو متولی برق و آ

 است. از وظايف اين وزارت خانه

 وزارت نفت -2

ولدهای وخت متامین سوخت در بخش های مختلف كشور از وظايف اين وزارت خانه است. همچنین تامین س

 ی باشد.نعتی مهمچنین برق در بخش صبرق شامل نیروگاههای بزرگ، متوسط و كوچک و تولید پراكنده و 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -3

 ديريتشهرک های صنعتی و بخش عمدی های از صنعت كشور و بخصوص صنايع تولیدی و ساخت تحت م

ن نرژی درايااالی باين بخش هستند. تولید تجهیزات مرتبط با سیستم های تولید همزمان و همچنین مصارف 

 و مستقیما با سوخت، آب و برق سروكار دارد. بخش اهمیت بااليی داشته

 نظام مهندسي -4

يف نظام ها از وظاام آنتدوين آيین نامه ها و دستورالعمل های مصرف انرژی در ساختمان و نظارت بر حسن انج

ايد ی مختلف بنه هامهندسی و در حیطه كاری آن می باشد. استخراج اسناد و مدارک باالدستی در وزارت خا

 مهندسی اجرايی گرديده و در كشور بکارگفته شود.توسط نظام 

 نظام هاي آموزشي و پژوهشي -5

پژوهشی  ووزشی وزارت های آموزش و پروش و همچنین علوم و تحقیقات و فناوری در كشور متولی بخش آم

  ی باشند.انه مدر بکارگیری، فرهنگ سازی و همچنین توسعه دانش در بخش های آموزشی و پژوهشی فناور
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 ن محيط زيستسازما -6

از طرف  ای مناسبیهکارهبخش آاليندگی و هزينه های ناشی از آالينده ها در كشور و در سطح ملی با ارائه را

مانهای عالمی سازاررات سازمان محیط زيست قابلیت اجرايی پیدا خواهد نمود. در بیشتر كشورها، قوانین و مق

ین می ژی را تعیکنولووره عمر و يا نیاز به توسعه تمحیط زيست و همچنین تعیین قیمت برای آاليندگی ها د

 كنند. 

 
 بازيگران حوزه توليد همزمان -13شکل 

 
 نقش وزارت نيرو -14شکل 
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 نقش وزارت نفت -15شکل 

 
 نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -16شکل 

 
 نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت -17شکل 
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 نقش سازمان محيط زيست -18شکل 

 اهداف و شرح وظايف مركز توسعه فناوري و بکارگيري سيستم هاي توليد همزمان -2-4-2

رژی، نیاز های مصرف ان ه سازیبا توجه به تغییرات شديد اقلیمی تغییرات در فناوريها، لزوم يکپارچه سازی ملی در بهین

وانین امات و قست الزابخش های مختلف كشور با توجه به میزان دسترسی به منابع و عوامل محیطی و اقلیمی، الزم 

 وعرفه گذاری ت ،یکارگیر، بهای ذی نفع تصمیمات الزم را در توسعوارگانهتدوين شده موضوع تولید همزمان مربوط به 

بهینه سیستم  وپايدار  ن تولیدهمچنی به منظور پويايی بیشتر وهمچنین حمايت از فناوريهای مرتبط را به عمل آورند. لذا 

ه ها در ن و كمیتين انجمتشکیل گردد. نمونه اين اای متشکل از همه ذی نفعان  الزم است كمیته ،های تولید همزمان

ه پیشنهاد گرديد 7شکل  ساختار اين كمیته در ن(.در كشور عما MEDRCمنطقه و اكثر كشورها وجود دارد )برای نمونه 

 است.

 اهداف اصلی اين مركز و كمیته های مربوطه عبارتند از:

1-  

2-  

 جهت جذب و ارتقای دانش های مربوطه  -3
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4-  

5- 

 

6-  

7-  

 

o جهت دست يابي به اهداف كميته هاي مربوطه فعاليت هاي مركز و 

 یت های زير را برای دست يابی به اهداف تعیین شده دنبال می كنداين مركز فعال

 حمايت از تحقیقات كاربردی -1

 قابلیت توانمندی بومی هدف افزايش تحقیقات بومی و با -2

 از طرحها و تحقیقات حمايت های بلند مدت  -3

 سیستم های تولید همزمان توسعه ظرفیت های عملی بکارگیری -4

 یفناور پژوهشی و آموزشی برای پیشبرد توسعه و يا بکارگیریكمک های فنی به صنايع و مراكز  -5

 

o فعاليت هاي كميته هاي فني 

 اهم فعالیت های كمیته های فنی در اين مركز عبارتند از:

 توسعه فناوريهای مرتبط با شیرين سازی آب به روش حرارتی -1

 توسعه فناوريهای مرتبط با شیرين سازی آب به روش غشايی -2

 سازی آب ساير روشهای شیرين -3

 توسعه فناوريهای مرتبط با سیستم های هیبريدی -4

 نرژی های نوا -توسعه فناوريهای مرتبط با بهینه سازی مصرف انرژی -5

 توسعه فناوريهای مرتبط با نگهداری و تعمیرات در حوزه سیستم های تولید همزمان -6

 در سیستم هايیجن های نتوسعه فناوريهای مرتبط با  مديريت بخش های ورودی آب و خروجی پساب و يا ل -7

 های آب شیرين كن ها

 توسعه فناوريهای مرتبط با مسائل محیط زيست در تولید همزمان -8

 مطالعات ارزيابی بکارگیری و توسعه فناوريهای تولید همزمان -9
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 برنامه های ارائه گواهینامه و رتبه بندی بخش های مختلف صنعتی  -10

..( در جهت ی و .وه )دانشگاه، موسسات، شركت های خصوصحمايت جدی از فعالیت های بین مراكز و چند گر -11

 توسعه فناوريهای بزرگ و يا چند هدفه

 حمايت از طرحهای بروز و خالقانه مرتبط با حوزه تولید همزمان -12

 كلي گزارش گيريبندي و نتيجهجمع -3

ط به هیم مربوررسی مفاب ضمناز برنامه توسعه فناوری سیستم های تولید همزمان،  پنجم در اين گزارش به عنوان فاز

ها پرداخته شد و در ادامه در قالب يک های طرحهای الزم، تعیین زمانبندی و برآورد هزينهنقشه راه، به شناسايی پروژه

وری نقشه راه توسعه فنا 2و  1های مشخص گرديد. شکل ی فنی و اقدامات سیاستیهانقشه راه روند زمانی اجرايی طرح

 دهد.را نشان می زمانسیستم های تولید هم

 ان مورد نیاز بهدجه و زميده و بوهای توسعه فناوری معرفی گردهای فنی، طرحدر ادامه در قالب شناسنامه اقدامات و پروژه

ها در قالب سازی طرحپیاده همراه متولی هر طرح ذكر گرديد. در پايان نیز نحوه تعامالت بین نهادی در زمینه راهبری

تولید  یستم هایسفناوری  گونه ذكر شد كه مركزی به نام مركز توسعهدر سطح ملی ارائه گرديد و اينساختار اجرايی 

 ينفعانذساير و  گاه نیروگذاری مشترک پژوهشاندازی خواهد شد و اين مركز با همکاری و سرمايهكشور راهدر همزمان

جرائی در سطح ملی را اساختار  7 شکلدر برد.  را پیش خواهدسیستم های تولید همزمان طرح های فنی توسعه فناوری 

 .جهت توسعه ای پايدار در ايجاد، اخذ و بکارگیری فناوری تولید همزمان ارائه گرديد
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