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 پيشگفتار

نیاز است  ار نیروگاهیتوربین هاي بخ يريزي صحیح و مبتنی بر نیازهاي كشور در بحث توسعه فناوربراي برنامه

ها ها شناسايی گردند و براي هر يک از اين چالشهاي پیشرو در مسیر توسعه اين فناوريكه ابتدا چالش

در تولید ها در ايران نیز با توجه به نقش حائز اهمیت نیروگاه ها و اقدامات مناسب رفع آنها تدوين گردد.سیاست

 شود.امري مهم تلقی می بخار نیروگاهیتوربین هاي  توسعه فناوريبرق، موضوع 

توربین هاي بخار توسعه فناوري و نقشه راه  يسند راهبرد نيتدواز پروژه  پنجم در اين گزارش به عنوان فاز

بررسی مختصر  عالوه برپرداخته خواهد شد. در اين راستا توسعه فناوري  نگاشتره تدوين ، به موضوعنیروگاهی

و  هاتیفعال يسازادهیپ يالزم برا و زمان طرح هدافبه ا یابیدست يالزم برا یاتیعمل يهاتميآموضوع،  ادبیات

 . تشريح خواهند شد نیز مجريان پیشنهادي جهت انجام كارها

تحت نظارت و هدايت اعضاي  و پژوهشگاه نیرو یپژوهشی تجهیزات دوار مکانیکاين گزارش توسط گروه 

 .تهیه گرديده استآتی انديشان شريف ركت محترم كمیته راهبري پروژه و مشاوره ش

 نمايندگان محل خدمت اعضاي كمیته راهبري

 دانشگاه دانشگاه شهید بهشتی یآقاي دكتر داود توكل -1

 شركت مپنا ایآقاي دكتر محمد اول-2

 شركت فراب

 مشاورين  بخش پروژه سرمايه گذاري

 ایردنف زيآقاي مهندس پرو-3 شركت ها و مشاورين -صنعت

 يجواد طاهر دیس -4

 وزارت نیرو توانیر -وزارت نیرو یآقاي دكتر مسعود تقوائ -5

 متالورژي -پژوهشگاه نیرو  توانیر -وزارت نیرو  زادهيمهندس محسن مهد -6

 مراكز تحقیقاتی -پژوهشگاه نیرو پژوهشگاه نیرو –دبیر كمیته راهبري  شيمهندس مسعود آسا -7

 آتی انديشان شريف مشاور ارشد مديريت تکنولوژي یعیفش یمهندس عل -8

رضايی و سعید اسدزاده با مديريت آقاي مهندس اين گزارش توسط آقايان مهندسین جعفر آقاياري، علی بیگ

 مهسا و سركارخانم مهندس  مسعود آسايش و  همراهی تیم مشاور متدولوژي آقاي مهندس علی شفیعی علويجه

 تهیه گرديده است.احمدي نژاد 
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داوري گزارش توسط سركار خانم مهندس فرشته رحمانی و نظارت فنی گزارش توسط جناب آقاي مهندس 

زاده و آقاي مهندس خسروي پرويز فردنیا صورت گرفت. نظارت متدلوژي توسط جناب آقاي مهندس صحاف

 صورت گرفت.
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 مقدمه

 يبرا ینقشه راه یمربوطه، الزم است به طراح يراهبردها نییو تع يتوسعه فناور هايتيپس از شناخت اولو

به عبارت ديگر الزم است مجموعه اقدامات الزم در راستاي دستیابی به اهداف در ها پرداخت. آن يسازادهیپ

 ربط مشخص گردد.ف هر يک از نهادهاي ذيقالب زمانی نشان داده شده و وظاي

نگاشت، شده و سپس براساس مبانی تدوين ره یبررس نقشه راه نيتدو يهاو روش میمفاهگزارش ابتدا  نيدر ا

، فرآيند توربین هاي بخار نیروگاهیهاي عملیاتی الزم براي تدوين نقشه راه توسعه فناوري ضمن شناسايی آيتم

 نهايی آن ارائه خواهد شد.نگاشت و نگاره تدوين ره
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 مرور ادبيات: -1

 مقدمه -1-1

 توربینهاي بخار نیروگاهی توسعه فناوريسند راهبردي و نقشه راه هاي اجرايی در اين بخش فرآيند تدوين پروژه

كه اشاره شد، الزم است اقدامات  شود. همان طورها ارائه میشود و در نهايت فهرست پروژهتوضیح داده می

د. در واقع در اين بخش بايد مشخص ني اجرايی شکسته شوهاپروژه، به چهارم تدوين سند مرحله تعیین شده در

بتوان  هاپروژهاجراي اين با يی بايد در سالیان مختلف اجرا گردد تا هاپروژهگردد كه چه پروژه يا مجموعه 

سند راهبردي و نقشه راه  "شده  انداز تدوين، راهبردها، اهداف و در نهايت چشماطمینان حاصل كرد كه اقدامات

 . محقق شده است "توربینهاي بخار نیروگاهی  توسعه فناوري

 های اجرايی فرآيند تدوين پروژه -1-2

ها از اقدامات تدوين شده در مرحله چهارم سند امري مهم و ضروري هاي اجرايی و استنتاج آننحوه تعیین پروژه

هاي اجرايی بررسی شده است. فرآيند تدوين برنامه عملیاتی در وژهاست از اين رو در اين بخش فرآيند تدوين پر

شناسايی  4مطابق اين شکل، در مرحله اول بايد اقدامات تدوين شده در مرحله  شده است.( نشان داده 1-1شکل 

ها استخراج شود. سپس زمان مورد نیاز ت پروژهشوند و فهرسها شکسته و بر اساس معیارهايی به پروژهشده 

گردد. در ها مشخص شده و از اين طريق منابع الزم براي تحقق اقدامات تعیین میبراي انجام هر يک از پروژه

ها ها، متولی و مجري انجام پروژهنهايت با شناسايی نهادهاي مرتبط در محیط داخلی و بیرونی و نقش آن

 شود. شناسايی می
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 های عملياتی: فرآيند تدوين برنامه1-1شکل 

 ی اجرايیهاپروژهشکستن اقدامات به  -1-3

به نحوي جامع باشد كه انجام صحیح  بايدآيد، ي اجرايی كه از شکستن اقدامات به دست میهاپروژهمجموعه 

هاي مختلف اقدام توجه جنبهبه بايد  هاپروژهرو در تعريف  ه تحقق اقدام مورد نظر شود و از همینمنجر ب هاآن

گونه كه يک . همانباشدمیاقدامات  و سطح شکستنمیزان در شکستن اقدامات، د. نکته حائز اهمیت ديگر شو

اي از شکسته شدن به مجموعه شکسته شود، هر پروژه نیز قابل هاپروژهاي از تواند به مجموعهاقدام می

توان به صورت توان ادامه داد. اين مفهوم را میها نیز میو اين روند را در مورد فعالیت استها فعالیت

 اقدامات

 شکستن اقدامات

 هافهرست پروژه

 بندیزمان تخصيص بودجه

 تعيين منابع اقدامات

تخصيص مجريان و متوليان 

 انجام پروژه
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الیت شکسته به دو فع 1به سه پروژه و پروژه شماره  Xمشاهده نمود كه در آن اقدام ( 2-1شکل  تري درملموس

د را به دو صورت ناجرا شوبايد  Xيی كه براي انجام اقدام هاپروژهتوان مجموعه كل شده است. حال می

{3x,2x،1x}X { 3وx,2x،12x،11x}X  دو در تعداد سطوح شکسته شدن اقدام ارائه نمود كه تفاوت اين

تعیین معرفی و سطح شکسته شدن اقدامات و ت معیارهاي مناسبی براي تعیین تعداد نابراين الزم اسب. است

 گردد. 

 

  X: نحوه شکستن اقدام 2-1شکل 

 گیرد:قرار می هاشکستن اقدامات به پروژهدر اين بررسی دو معیار به شرح زير مبناي 

توان م براي انجام پروژه اجرايی قابل تخمین باشد. به عبارتی در سطح خاصی میالف( میزان منابع الز

 . 1برآورد مناسبی از میزان منابع مورد نیاز ارائه نمود

را به يک مجري محول نمود. به عبارتی اگر پروژه  اي باشد كه بتوان آنب( هر پروژه اجرايی در اندازه

امکان اختصاص  پروژه، به طوري كه گستردگی ابعاد مختلف اجرايی به اندازه كافی جزء نشده باشد

هاي ديگري شکسته شود تا بايد پروژه اجرايی مربوط به فعالیتسلب نمايد، به يک مجري را  آن

 د. باشپذير تخصیص آن به مجري واحد امکان

                                                 

 هاي آتی بیان خواهد شد.تر در مورد اقسام منابع در قسمتتوضیحات بیش -1
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ت پروژه تاكنون كه در بحث مديري باشدمی WBS1ي اجرايی مشابه هاپروژهساختار كلی شکستن اقدامات به 

 تحقیقات فراوانی در مورد آن صورت پذيرفته است.

. تاكنون الگوريتمی باشدمیي اجرايی در راستاي تحقق اقدامات هاپروژهنکته ديگر حصول اطمینان از جامعیت 

با  است. تنهانمايد ارائه نشده ي اجرايی منتخب براي تحقق اقدام كفايت میهاپروژهكه تضمین نمايد مجموعه 

كارگیري ابزارهايی چون گیري از قضاوت خبرگان، استفاده از تجارب پیشین و در صورت امکان بهبهره

 د.ني اجرايی شرايط كافی براي حصول اقدامات را فراهم سازهاپروژه توان امیدوار بود مجموعهسازي میشبیه

 مبنای شکستن اقدامات -1-3-1

ي اجرايی، تعیین مبنايی است كه بر اساس آن هاپروژهقدامات به يکی از مسائل كلیدي ديگر در فرآيند شکستن ا

آزادراه را در نظر بگیريد. اين اقدام  تأسیسعنوان  بااي براي درک بهتر اقدام نمونهد. انجام شواقدامات ن شکست

سازي و ، رو)زيرسازي راه 3سازي كوهستانی، بیابانی و جنگلی( و عملکردي)راه 2تواند بر دو مبناي جغرافیايیمی

شکستن اقدامات مورد مبنا خود شکسته شود.  زيرمجموعهي اجرايی هاپروژهراه و ...( به  آسفالت، حفاظت حاشیه

 . شودمیاشاره  اين عوامل ترينمهمبه  در ادامهكه  شودمیتوجه بر اساس عوامل مختلفی تعیین 

ويژه و يا هنجارهاي پذيرفته شده  بندياگر در ساختار موجود كشور تقسیم الف( ساختار و فرهنگ حاكم:

د. به عنوان دهی كرها جهتبر اساس آني اجرايی را هاپروژهشکستن توان میاثرگذاري وجود داشته باشد، 

سازي ي راههابخشسازي كشور بر اساس مناطق جغرافیايی در نمونه در مورد مثال فوق اگر سیستم راه

هاي كلیدي الزم در حوزه ها و قابلیتباشد كه هر بخش توانايی فتهكوهستانی، بیابانی و جنگلی شکل گر

 تواند مبناي شکستن اقدامات قرار گیرد. می مذكور بنديتقسیم و بنابراينآورده است،  به دستخود  فعالیت

پذيرد در طول هايی كه بر مبناي آن شکسته شدن اقدامات صورت مینیازمندي هاي فعلی:ب( نیازمندي

ها نیازهاي طراحی موجب قابل تغییر است. در مورد مثال اخیر ممکن است در فاز طراحی آزادراه زمان

                                                 

1- Work-Breakdown-Structure 
2- Geographical Base 
3- Functional Base 
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ي اجرايی بر مبناي جغرافیايی شود ولیکن در زمان اجرا نیازها تغییر كرده و مبناي هاپروژهشکستن 

 .قرار گیردعملکردي مورد استفاده 

تواند مبنايی براي شکستن اقدامات باشد. به اجرايی می يهاپروژه: میزان كسب درآمد از ج( منافع اقتصادي

تواند مبنا قرار گیرد كه ابتدا ي اجرايی از اين جهت میهاپروژهبر بودن عنوان مثال درآمدزا يا هزينه

 بر استفاده شود.ي اجرايی هزينههاپروژهي اجرايی درآمدزا انجام شوند و از درآمد حاصل براي انجام هاپروژه

از آنجايی كه هدف از تحقق اقدامات در واقع برآوردن نیاز ذينفعان و كسب منافع توسط  رات ذينفعان:د( نظ

سازي از جمله ي مختلف فرآيند پیادههابخشنظرات ذينفعان در به ، ضروري است باشدمیاين گروه 

 د.نگی شکستن اقدامات توجه شوچگو

توان در د، مینشکسته شوها هاي اجرايی نیز به زيرفعالیتژهپروگرفته شود كه تعدادي از  در صورتی كه تصمیم

ر مرحله دوم بر شکستن دوم از مبناي ديگري استفاده نمود. به طور مثال در مرحله اول بر مبناي جغرافیايی و د

 د.مبناي عملکردي شکستن انجام پذير

 ابزارهای شکستن اقدامات -1-3-2

در اين بخش چند ابزار  ت مورد بحث و بررسی قرار گرفت،داماتاكنون مفاهیم و موضوعات كلیدي شکستن اق

 گردد. براي انجام اين مهم معرفی می

 يند استانداردالف( تجزيه و تحلیل فرآ

اي وجود دارد كه به طور عام توسط نخبگان علمی آن شده تجربه اقدامات فرآيند در ادبیات برخی از

ورتی كه در مورد در ص شود ومید استاندارد نامیده يناست. چنین فرآيندهايی فرآرد پذيرش حوزه مو

عنوان حوزه به  شده در آني اجرايی ارائه هاپروژهيند استاندارد وجود داشته باشد، اقدامات خاصی فرآ

 شوند.ي اجرايی استاندارد پذيرفته میهاپروژهمجموعه 

 

 كاويب( بهینه
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انداردي وجود نداشته باشد و يا به علت عدم يند استكه در راستاي تحقق يک اقدام، فرآ در صورتی

كاوي به معنی بررسی . بهینهشودمیكاوي استفاده دسترسی قابل استفاده نباشد، از ابزار بهینه

. اگرچه در اين حالت به علت عدم وجود الگويی استاندارد، باشدمیشده و يادگیري هاي انجام تجربه

كه از علل اصلی آن  ،عاد مختلفی با يکديگر تفاوت داشته باشند هاي پیشین در ابرود تجربهانتظار می

يکی  ،آن طراحی و اجرا شده است يند در قالبهاي خاصی است كه فرآاي و ويژگیهخواستگاه منطق

هاي مختلف براي كارگیري اين ابزار چگونگی در كنار هم قرار دادن نتايج تجربهاز مسائل كلیدي به

ي اجرايی هاپروژهاي از . اگر نتوان از اين روش به مجموعهباشدمیطلوب دستیابی به الگويی م

معلولی  -توان در ابزار علیآمده می دستنهايی به ي اجرايی غیرهاپروژهدست يافت، از  قبولقابل

 استفاده نمود.

 معلولیج( تحلیل علی

ي اجرايی هاپروژهمجموعه ابزار استفاده از نظرات خبرگان براي شکستن اقدامات به اساس اين 

استفاده از ضرورت و الزمه خبرگانی مسلط بر ابعاد مختلف اقدام مربوطه حضور رو . از همینباشدمی

حضور خبرگان توضیح داده  اي باچگونگی استفاده از اين ابزار در جلسه در ادامه. استاين ابزار 

 شود.می

گردد تا كلیه افراد حاضر به نگرش يکسانی ی اقدام ارائه میدر ابتداي جلسه توضیحات مربوط به معرف :1گام 

 يابند. از اقدام مورد نظر دست

ي اجرايی كه از نظر خبرگان براي انجام اقدام مزبور ضروري به نظر هاپروژهفکري  طوفاندر يک : 2گام 

 گیرد.رسد مطرح شده و در معرض ديد همگان قرار میمی

هاي اجرايی اساسی پروژهرا مد نظر قرار دهند كه در مرحله اول صرفاً اقدامات به  بايد اين نکتهحاضرين جلسه 

ي اجرايی هاپروژه هايدي كه خود زيرفعالیترو بهتر است از بیان موارشوند. از همینشکسته می دهندهتشکیل

ند اجتناب ورزند. در هست تريي اجرايی كالنهاپروژهروند و يا قابل بیان شدن به شکل اساسی به شمار می
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د شکسته شوند، در مرحله ديگري هاي خوي اجرايی به زيرفعالیتهاپروژهصورتی كه تصمیم گرفته شود برخی 

كارگیري اين ابزار، . به عبارتی در هر مرحله از بهشودمیي اجرايی تکرار هاپروژهيند جاري در مورد آن فرآ

 پذيرد. می شکستن تنها در يک سطح انجام

آيد. در تکمیل اين فهرست دست میي اجرايی پیشنهادي به هاپروژهاي از س از انجام اين گام فهرست اولیهپ

 1كاوي استفاده نمود.بهینه به ويژهتوان از اطالعات به دست آمده از دو ابزار ديگر می

 شوند:بندي میكلیه موارد موجود در لیست اولیه تحت سه عنوان زير دسته: 3گام 

در راستاي تحقق اقدام مورد نظر  ي اجرايی هستند كه اوالًهاپروژهي اجرايی اصلی تکین: هاپروژهف( ال

ي اجرايی پیشنهاد شده موارد مشابه قابل هاپروژهضروري بوده و ثانیاً در بین ساير  هاآنانجام 

 جايگزينی با آن وجود ندارد. 

كه در  استي اجرايی ضروري هاپروژهبخش از  ي اجرايی جايگزين: اين دسته شامل آنهاپروژهب( 

. در اين حالت هر گروه شودمیيافت  هاآنموارد مشابهِ قابل جايگزينی با  ،ي اجرايیهاپروژهبین ساير 

هاي ها تحت عنوان مجموعهاز آنكه  شوندهايی جمع میهاي اجرايی مشابه در مجموعهپروژهاز 

هاي جايگزينی يک پروژه اجرايی انتخاب د از هر يک از مجموعهبايشود. سرانجام ياد می جايگزينی

 شود.

كه پروژه اجرايی  در صورتیهاي جايگزينی نبايد با يکديگر داراي اشتراک باشند. همچنین مجموعه

قابل تخصیص به بیش از يک مجموعه جايگزينی باشد، آن پروژه اجرايی به چند بخش تفکیک شده و 

 يابد.طه اختصاص میهر بخش به مجموعه مربو

ي اجرايی كه در راستاي تحقق يک اقدام، ضروري نیستند ولی هاپروژهي اجرايی پشتیبانی: هاپروژهج( 

 را تسريع بخشند. توانند فرآيند انجام اقدام مورد نظر را تقويت كرده و آنمی

                                                 

كه در رغم اينعلی ،كاوي به نتیجه رسیدرد يک فعالیت از روش تحلیل فرآيند استاندارد و يا بهینهممکن است بتوان درمو -1

 بخش نبوده باشد.مورد اقدام باالدست استفاده از اين دو ابزار نتیجه
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ي هاپروژهالیت ساير بندي فوق مواردي وجود داشته باشند كه به نوعی زيرفعدر صورتی كه پس از دسته

ي هاپروژهدر صورت لزوم در شکستن   هدشحذف  ، اين موارداجرايی اصلی يا پشتیبانی به حساب آيند

ي اجرايی هاپروژهصورت الزم است غیر اين ند  و در شومیاستفاده  ها در مراحل بعده زيرفعالیتاجرايی ب

 باشد.  خودزيرفعالیت د ذكر شده به عنوان مواراصلی يا پشتیبان ديگري تعريف شود كه دربرگیرنده 

 باشند:زير بايد داراي دو ويژگی بندي شده هاي اجرايی دستهگردد كه پروژهمشخص می در مجموع

 در يک سطح باشند، 

  پوشانی ي اجرايی بايد بدون همهاپروژهي اجرايی درون يک مجموعه جايگزينی، ساير هاپروژهغیر از

 همپوشانی موجود حذف شود. ها اعمال گردد تاآنبايد تغییراتی در رت باشند. در غیر اين صو

 ی اجرايیهاپروژهبازنگری نهايی و انتخاب  -1-3-3

ي ارائه شده و قضاوت در مورد هاپروژهي اجرايی، به منظور ارزيابی جوانب مختلف هاپروژهقبل از نهايی شدن 

ايد بر اساس معیارهاي مختلفی از جمله معیارهاي فنی، بها، هر پروژه اجرايی آنموجه بودن يا عدم موجه بودن 

ي اجرايی به دست هاپروژهمحیطی مورد ممیزي قرار گیرد. بر اين اساس، مالی و اقتصادي، اجتماعی و زيست

يی كه از نظر معیارهاي مختلف ناموجه باشند، كنار گذاشته هاپروژهآمده در مرحله قبل مورد بازبینی قرار گرفته و 

به نحو مطلوبی موجبات دستیابی به مقاصد ساير سطوح راهبردي بايد ي اجرايی نهايی هاپروژهوند. در واقع شمی

پرداخته هاي طی شده نواقص احتمالی گاماست با نگاهی اجمالی به بازبینی رو ضروري را فراهم سازند. از همین

 .شود

توسعه سند راهبردی و نقشه راه های اجرايی فهرست پروژه -1-4

 توربينهای بخار نيروگاهی ناوریف

ي هاپروژهبا توجه به موارد مطرح شده در ابتداي اين بخش در ارتباط با ضرورت و نحوه شکستن اقدامات به 

با  .گرددمیمنجر به تحقق اقدامات  هاآنكه اجرايی شدن  شوندمیيی شناسايی هادر اين بخش، پروژهاجرايی، 
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هاي صورت گرفته جهت شکستن اقدامات در بخش قبل معرفی شده با بررسیتوجه به ابزارهاي گوناگونی كه 

 باشد. بهترين ابزار براي شکستن اقدامات در اين طرح می معلولیتحلیل علیاين نتیجه حاصل شد كه ابزار 

همان طور كه در گزارش مرحله چهارم سند اشاره شد اقدامات مربوط به اين سند در دو دسته اقدامات فنی و 

غیرفنی تدوين شد. با توجه به سطح اقدامات غیرفنی تعريف شده در مرحله چهارم، تصمیم گرفته شد تا اين 

بندي بر روي اقدامات انجام شود. اما در ارتباط با بندي و بودجهتر شکسته نشود و زماناقدامات به سطح پايین

هاي اجرايی ذيل هر يک از اقدامات د تا پروژهاقدامات فنی، با توجه به امکان شکستن اقدامات تصمیم بر اين ش

سند راهبردي و نقشه راه هاي اجرايی اقدامات فنی، ابتدا كارشناسان فنی فنی تعريف شود. براي تدوين پروژه

هاي اولیه مربوط به خود را استخراج كردند به طور مجزا فهرست پروژه توربینهاي بخار نیروگاهی توسعه فناوري

توربین هاي بخار اي با حضور تعدادي از خبرگان و كارشناسان حوزه ه بعد با برگزاري جلسهو سپس در مرحل

هاي اصلی جهت اجرايی بندي پروژهها بررسی شد و پس از جمع)كمیته راهبري(، فهرست اولیه پروژهنیروگاهی

كتر تقوايی، آقاي آقاي دذيل است: اسامی افراد حاضر در اين جلسه به شرحشدن اقدامات شناسايی شدند. 

، آقاي مهندس طاهري، آقاي دكتر توكلی، آقاي مهندس مهديزاده، آقاي مهندس آسايش، آقاي مهندس آقاياري

 .مهندس شفیعی

آيد، ز شکستن اقدامات به دست میي اجرايی كه اهاپروژهمجموعه هاي قبل اشاره شد، همان طور كه در قسمت

در اين بخش تالش شده با منجر به تحقق اقدام مورد نظر شود  هاآنیح به نحوي جامع باشد كه انجام صح دباي

هاي اجرايی شناسايی شده براي هر اقدام حفظ شود. مورد استفاده از نظرات خبرگان و كارشناسان، جامعیت پروژه

اين ديگري كه در رابطه با شکستن اقدامات بايد مورد توجه قرار گیرد، سطح شکسته شدن اقدامات است. در 

ها زمان و بودجه هاي اجرايی حاصل از شکستن آناند كه بتوان براي پروژههطرح اقدامات تا سطحی شکسته شد

ي شناسايی شده براي هر هاپروژهمشخص نمود. در ادامه  هاآنمجري جهت اجراي تخصیص داده و همچنین 

 شده است. ارائه( 2-1و )( 1-1)جدول در  و غیر فنی يک از اقدامات فنی
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 های اجرايی حاصل از شکسته شدن اقدامات فنی تدوين شده سند(: پروژه1-1)جدول 

 اقدامات فنی رديف حوزه

 بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری

 تهیه لیستی از نیروگاههای اولویتدار 1

 ط انتقال فناوریتعیین شرای 2

 های منتخباجرا در نیروگاه( 1)بهسازی سطح  3

 های منتخباجرا در نیروگاه( پره – 2بهسازی سطح ) 4

5 
( 1بهسازی سطح  ) 

های اولویت دار مشابهاجرا در نیروگاه  

1ح امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سط 6  

 2ا و انتخاب در سطح امکان سنجی برای سایر نیروگاه ه 7

 1های منتخب در سطح اجرا در سایر نیروگاه 8

 2های منتخب در سطح اجرا در سایر نیروگاه 9

10 
برای كل و انتخاب واحدهای اولویت دار امکان سنجی 

 نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج خنك كن

 توربینهای بخاری سیکل تركیبی

11 

 

 یاورن شرایط انتقال فنامکان سنجی، انتخاب، تعیی

 

12 

 

 انتقال فناوری توربین بخاری منتخب

 

 توسعه فناوری فوق بحرانی

 امکان سنجی و انتخاب توربین 13

 شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه 14

15 
 بهسازی توربین بخاری  نمونه

 (نمونه توربین بخاری اجزای منتخب  طراحی ) 

 سازی شدهساخت و تست  توربین به 16

17 
راحی توربین فوق ط -ارتقاء شرایط بخار توربین 

 بحرانی پیشرفته
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 تدوين شده سنداقدامات غير فنی  (:2-1)جدول 

 فنی غير اقدامات رديف

 در حوزه توربین بخاری و مقاالت هانامهانیاز انجام پا تیحما 1

2 
روزرسانی یك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران این و به ایجاد

 ها در این بانك اطالعاتیحوزه و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط آن

3 
میان  توربینهای بخاریی هایهای مشترک در زمینه توسعه فناورتعریف پروژه

 ها و صنعت برقدانشگاه

4 
فناوری مرتبط با  عیصنا یهای آموزشی برادت و كارگاهمكوتاه یهابرگزاری دوره

 توربین بخاری

5 
سب خارج از كشور جهت ك یو صنعت یقاتیمتخصص به مراكز تحق یرویاعزام ن

توربین بخاری یهایالزم در حوزه فناور یهادانش و مهارت  

یتوربین بخاردر حوزه  انیبندانش یهاشركت تیو فعال لیحمایت از تشک 6  

 صيص منابعتخ -1-5

كارگیري منابع موجود به منظور گیري در مورد چگونگی بهيند تصمیمريزي عملیاتی تخصیص منابع فرآامهدر برن

. تخصیص منابع در سطوح مختلف راهبردي گرددمشخص میمدت در كوتاه به ويژهنیل به مقاصد تعیین شده، 

طور كه در بخش  . هماناستطوح باالتر قابل تعريف ها و ساير سي اجرايی، فعالیتهاپروژهاز جمله اقدامات، 

شوند، رسیدن به قبل عنوان شد يکی از معیارهاي مورد توجه در تعیین تعداد سطوحی كه اقدامات شکسته می

 پذيرد:سطحی است كه در آن بتوان منابع الزم را برآورد نمود. اين برآورد بر دو مبنا صورت می

 هاي پیشینالف( تجربه

 خبرگان ب( نظر

صورت لزوم عبارتند از هزينه، زمان و در  اين سند مورد توجه قرار خواهند گرفت،برنامه عملیاتی در منابعی كه 

اختصاص يافته توسط مجري فعالیت  منابع انسانی با استفاده از هزينه تأمیني. منابعی چون دانش و فناور

با توجه به  يابد.و جزء منابع مالی به مجري تخصیص می پذيرد. البته هزينه نیروي انسانی برآورد شدهصورت می

به بايد مدت زمان الزم براي انجام هر پروژه،  یابی به اهداف در زمان مورد نظر،محدود بودن زمان، جهت دست
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الزم به ذكر است كه در اين  ، به درستی مشخص گردد.هاپروژهترين منابع اجرايی شدن عنوان يکی از اصلی

باشد. به عبارتی كل زمان در دسترس براي تحقق یص زمان يک فرآيند تخصیص منابع محدود میپروژه تخص

از طرف ديگر  به اتمام برسد.خاص خود زمان  در مدت دباي پروژههر  از قبل تعیین شده و هاي اجرايیپروژه

الزم برآورد  هزينه ژه اجرايیپروهر براي شوند. بنابراين منابع مالی به عنوان منابع نامحدود در نظر گرفته می

. منابع الزم براي سطوح باالتر از جمله اقدامات در حالت كلی شودیص داده میخصبراي انجام آن پروژه تشده و 

 فنیاقدامات در اين بخش زمان تخمینی الزم براي انجام  1باشد.دست میي سطوح پايینهاهزينهبرابر مجموع 

به ترسیم صحیح  تواندمی هاپروژهدقیق  بنديزمانشده است.  ارائه ( 4-1و ) (3-1)جدول ر د و غیر فنی

 كمک كند. نگاشتره

 توربين های بخار نيروگاهیبندی اقدامات فنی زمان (:3-1)جدول 

 اقدامات رديف

مدت 

 زمان

 )سال(

1 
 ه لیستی از نیروگاههاي اولويتدارتهی

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
1 

2 
 تعیین شرايط انتقال فناوري

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
1 

3 
 هاي منتخب( اجرا در نیروگاه1)بهسازي سطح 

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
2 

4 
 هايپره( اجرا در نیروگاه – 2)بهسازي سطح 

 منتخب )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
3 

5 
( 1بهسازي سطح  ) 

هاي اولويت دار مشابهاجرا در نیروگاه  
 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(

4 

                                                 

اي است كه مشخص باشد منابع اضافی گونهها بهبندي فعالیتگیرد اولويتمسأله مهمی كه در تخصیص منابع مالی محدود مورد مالحظه قرار می -1

شوند. اين مالحظه يک از آنها تعلق گرفته و در صورت كاهش منابع كدامیک با كمبود مواجه میيابند به كداماختصاص می هكه احیاناً در طول پروژ
 براي پروژه جاري وجود ندارد. 
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6 
در  امکان سنجی براي ساير نیروگاه ها و انتخاب

)بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري( 1سطح  
2 

7 
و انتخاب در  امکان سنجی براي ساير نیروگاه ها

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(2سطح 
2 

8 
 1هاي منتخب در سطح اجرا در ساير نیروگاه

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
6 

9 
هاي منتخب در سطح اجرا در ساير نیروگاه

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(2
6 

10 

امکان سنجی و انتخاب واحدهاي اولويت دار 
اي كل نیروگاه ها براي اصالح سیستم برج بر

 خنک كن
 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(

1 

11 
امکان سنجی، انتخاب، تعیین شرايط انتقال 

 فناوري

 )توربینهاي بخاري سیکل تركیبی(
1 

12 
 انتقال فناوري توربین بخاري منتخب

 )توربینهاي بخاري سیکل تركیبی(
8 

13 
 توربینامکان سنجی و انتخاب 

 )توسعه فناوري فوق بحرانی(
1 

14 
 شناسايی اجزاء توربین بخاري نمونه
 )توسعه فناوري فوق بحرانی(

2 

15 
بهسازي توربین بخاري  نمونه ) طراحی اجزاي 

 منتخب  توربین بخاري نمونه
 )توسعه فناوري فوق بحرانی((

5 

 4 ساخت و تست  توربین بهسازي شده 16

17 
طراحی توربین فوق  -ر توربین ارتقاء شرايط بخا

 بحرانی پیشرفته
3 
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 توربين های بخار نيروگاهیفنی  غير بندی اقداماتزمان (:4-1)جدول 

 غير فنی اقدامات رديف
 مدت زمان

 )سال(

1 
در حوزه  و مقاالت هانامهانياز انجام پا تيحما

 اريتوربین بخ
15 

2 

روزرسانی يک بانک اطالعاتی مناسب و به ايجاد
براي استفاده پژوهشگران اين حوزه و به اشتراک 

ها در اين گذاشتن دانش تولید شده توسط آن
 بانک اطالعاتی

10 

3 
هاي مشترک در زمینه توسعه تعريف پروژه

ها و میان دانشگاه ي توربینهاي بخاريهايفناور
 صنعت برق

10 

4 
هاي مدت و كارگاهكوتاه يهاگزاري دورهبر

فناوري توربین مرتبط با  عيصنا يآموزشی برا
 بخاري

8 

5 

و  یقاتیمتخصص به مراكز تحق يرویاعزام ن
خارج از كشور جهت كسب دانش و  یصنعت
توربین  يهايالزم در حوزه فناور يهامهارت

 بخاري

10 

6 
 يهاشركت تیو فعال لیحمايت از تشک

توربین بخاريدر حوزه  انیبندانش  
10 

 نهادی مطلوب(تقسيم كار ملی )نگاشت -1-6

با يک نگاشت ي اجرايی و محاسبه زمان الزم براي اجرايی شدن هر پروژه، در اين بخش هاپروژهپس از تعیین 

فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی  شناسايی خواهند  توسعهبراي  هاي اجرايیپروژهمجريان نهادي مطلوب، 

توربین هاي بخار نیروگاهی   حوزهكلیه بازيگران  دباييی مجريان انجام هر پروژه، ابتدا . جهت شناسادش

است، كه با  و تحلیل وضع موجود محیط داخلی و بیرونینگاشت نهادي ترسیم اين الزمه انجام ، سايی شوندشنا

وضیح مختصري در رابطه با نگاشت نهادي گردد. در ادامه ابتدا تمیوضع مطلوب نهادي ترسیم ها استفاده از آن

است. در انتها  توربین هاي بخار نیروگاهی ترسیم شده فناوري ده، سپس نگاشت نهاديبیان شو كاركردهاي آن 

 . شوندمشخص میي اجرايی هاپروژهمتولیان با توجه به نگاشت نهادي ترسیم شده 
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 1نگاشت نهادی -1-6-1

حوزه توربین هاي بخار نیروگاهی  هر يک به نوعی در  ی كهو نهادهاي خصوصی و دولت هاسازمانتعدد 

سبب از سوي ديگر  شود ايفا هاسیستمن اي توسعههايی كه بايد در و تنوع نقش از يک سوكنند آفرينی مینقش

د. براي تحلیل شومی)ساختاري(  از منظر نهادي هاسیستمن ايتوسعه نیاز به بررسی و تحلیل دقیق اهمیت يافتن 

ه به كمک نگاشت نهادي ب .نهادي استفاده كردهاي مختلفی نظیر نگاشتتوان از روشمی ساختاري ضعیتو

را بررسی و تحلیل  هاآنتوان وضعیت بازيگران مختلف موجود در يک صنعت و وضعیت ايفاي نقش خوبی می

اين حوزه و در بعد ديگر انواع  و نهادهاي درگیر در هاسازماننمود. نگاشت نهادي، ماتريسی است كه در يک بعد 

ين معناست ه ادهد. در واقع تکمیل نگاشت نهادي بگیرند را نمايش میبه عهده می هاسازمانهايی كه اين نقش

كنند. بنابراين با تحلیل نگاشت نهادي آفرينی میو نهادها چگونه در اين حوزه نقش هاسازمانهر يک از اين  كه

 يافت : توان درموارد زير را می

 آيا نقشی وجود دارد كه متولی نداشته باشد؟ 

  و نهادها چگونه است؟ هاتعدد سازمان د؟نيا نهادهايی فعالیت دار هاسازماندر يک نقش مشخص چه 

 در صورت كثرت نهادها آيا نیازي به مديريت يکپارچه نهادهاي فعال وجود دارد؟

 ههی   آيا نقشی وجود دارد كهه قش چگونه است؟میزان درگیر بودن نهادهاي مرتبط و غیرمرتبط در ن

 نهاد مرتبطی در آن فعالیت ندارد؟

  ؟شودمیآيا در نقش مورد نظر، نیاز به وجود نهادي متمركز احساس 

 توانند جايگزين نهادهاي دولتی شوند؟آيا نهادهاي غیردولتی در نقش مورد نظر می 

سسات ؤاي است از م. نظام ملی نوآوري مجموعهاستنگاشت نهادي يکی از ابزارهاي مطالعه سیستم نوآوري 

سسات ؤكنند. اين مهاي جديد كمک میفناوريمشترک يا انفرادي به توسعه و انتشار  به طورمجزا كه 

                                                 

1- Institutional mapping 
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يند نوآوري آثیرگذاري بر فرأهايی جهت تها بتوانند در آن چهارچوب، سیاستكنند كه دولتچهارچوبی فراهم می

 ند. ايمرا شکل داده و اجرا ن

يندهاي نوآوري يا به عبارت آهاي نوآوري، تعقیب و انجام فردر يک سطح عمومی كاركرد اصلی يا كلی نظام

ست. بنابراين كاركرد اصلی هر نظام نوآوري تولید، اشاعه و ا هااز نوآوري« برداريخلق، اشاعه و بهره»ديگر 

ها برداري از نوآوريملی كه بر خلق، اشاعه و بهرهباشد. از نظر ادكويست، عواكارگیري دانش و نوآوري میهب

)به عنوان ابزاري براي تولید دانش(،  . به عنوان مثال تحقیق و توسعهشوندمیمحسوب  فعالیتباشند،  تأثیرگذار

 .سازي دانش نیز يک فعالیت استتجاري به منظورمین منابع مالی أهاي نظام نوآوري است. تيکی از فعالیت

دهد و با دي چارچوبی است كه با نمايی ساده و جامع وضعیت موجود سیستم نوآوري را نشان مینگاشت نها

توان نقايص موجود در اجزا و روابط میان اجزاي سیستم را شناسايی و تحلیل نمود. در اين روش بررسی آن می

ی شده و همچنین چگونگنوآوري ترسیم  تا میزان و كیفیت روابط موجود میان نهادها در سیستم شودمیسعی 

مشاركت میان بخش خصوصی و دولتی تبیین شود. با استفاده از اين روش تحلیلی، نقش نسبی هر كدام از 

هاي خصوصی ها و مراكز تحقیقاتی و همچنین بنگاهبازيگران فعال در نظام ملی نوآوري همچون دولت، دانشگاه

 آيد.می به دستدر فرايند نوآوري 

 نگاشت نهادی ها درانواع نقش -1-6-2

 ارائه و گريتسهیل گري،تنظیم ي،گذارسیاستكاركردهاي اصلی يک نظام ملی نوآوري به چهار دسته اصلی 

اساسی اين است كه كدام مجموعه از هاي پرسش، يکی از يند توسعه صنعتیآفردر  .شودمی تقسیم خدمات

به عنوان ، ملی و در سطح صنعتكالن  در سطحو نیز اقدامات اجرايی ي و نهادسازي گذارسیاستتصمیمات 

كه اين است  آن سؤالدر پاسخ به اين نکته مهم  بايد مورد توجه قرار گیرد؟ ساز موفقیت توسعه صنعتیزمینه

تبیین جايگاه و  بنابراينثر دولت است. ؤد، بلکه نیازمند نقش مگیربه خودي خود شکل نمی ،مجموعه اقدامات

انگیز ادبیات جديد توسعه درآمده توسعه صنعتی به صورت يکی از مباحث جدال حوزه وظايف دولت در فرآيند

 شود.پرداخته میهاي چهارگانه در ادامه به تبیین هر يک از نقشاست. 
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 گذاریسياست -1-6-2-1

كند. ها و غیره را تعیین میوكاركسبهاي پیگیري شده توسط دولت، نهادي است كه برنامه گذارسیاست

يندي تعريف شده است كه به واسطه آن دولت به منظور ارائه پیامد )تغییرات رت فرآگذاري به صوسیاست

ي، كاركرد گذارسیاستكند. لذا سیاسی خود را به برنامه و عمل تبديل می اندازچشممطلوب در دنیاي واقعی(، 

اي، تنظیم، داخلهمهاي غیرهاي مختلفی مانند سیاستتواند شکل. در واقع، سیاست میباشدمیاصلی هر دولت 

 هاي مالی( و ارائه خدمات عمومی به خود بگیرد. تشويق تغییرات داوطلبانه )مانند كمک

 گریتنظيم -1-6-2-2

كند. ها و مردم را تنظیم میهاي شركتتنظیم، مجموعه گوناگونی از ابزارهاست كه به واسطه آن دولت نیازمندي

 اند از جمله:جود آمدهكننده بنا به داليل گوناگونی به وكاركردهاي تنظیم

 ه منظور تحقق اهداف توسهعه هاي جامعه بهاي هر يک از موجوديتتعیین حقوق و مسئولیت

 پايدار

 تنظیم استانداردهاي صنعتی 

 ها و ...ديگر درآمد ها وآوري مالیاتتعیین و جمع 

 :تأثیر دارند گريهاي تنظیمدر مجموع سه عامل اصلی بر شکل، كاركرد و دامنه سیاست

 گرياهداف و منابع تنظیم -1

 گري ساختار نهادي محیط تنظیم -2

 گريشرايط مختلف صنعت در محیط تنظیم -3

گذارند. اگر اهداف به جاي می شده استفادهگري ستقیم مختلفی بر نوع تنظیمگري آثار ماهداف مختلف تنظیم

ثیر آن قرار أي نیز تحت تگرهاي تنظیمسیاستگري مد نظر باشد، شکل، كاركرد و دامنه خاص در تنظیم

تواند به واكنشی باشد، اين مسئله می اثرگذارگري تواند بر ماهیت و طبیعت تنظیمگیرند. منابع محدود نیز میمی

 .منجر شودگري هاي تنظیمشدن سیاست
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ر صورتی ثر است. دگر مؤهاي تنظیمانهاي سازمها و توانايیساختار نهادي و تشکیالتی كشورها نیز بر قابلیت

هاي اين نهاد براي اعمال گر زياد شود، توانايیهاي اعمال شده از سوي حکومت بر نهاد تنظیمكه محدوديت

كنندگان رقابت را میان عرضههاي موجود در بازار، فناورييابد. در شرايطی كه ها نیز كاهش میجرائم و پاداش

ها تقاضاكنندگان در بازار نیز از گیرد. در اين حالتقرار میثیر أگران نیز تحت تهاي تنظیمافزايش دهد، توانايی

 تواند كارايی الزم را داشته باشد.هاي دستور و كنترل نمیسیاست قدرت خريد بااليی برخوردار هستند و عمالً 

 گریتسهيل -1-6-2-3

 ذاريگسرمايهتوسط دولت  هستند كه معموالً المللیبیني محلی يا هاناسازمكنندگان در واقع تسهیل

خدمات را از  كنندگانمینأتكننده، . يک تسهیلباشدمیشوند و هدف آن توسعه و بهبود بازار خدمات می

ند. به عالوه، كطريق ايجاد محصوالت خدماتی جديد، ارتقاء تجارب مفید و ايجاد ظرفیت حمايت می

ياي خدمات يا فراهم كردن تواند بر طرف تقاضا از طريق آموزش صنايع كوچک درباره مزاكننده میتسهیل

كننده شامل ارزيابی خارجی نیز متمركز شود. كاركردهاي ديگر يک تسهیل هاآنهايی براي امتحان محرک

. عمل تسهیل، باشدمیخدمات، تضمین خدمات و حمايت براي محیط سیاسی بهتر  كنندگانمینأت ثیرأت

هاي ناتواند شامل سازمام شده و میجرا انگي توسعههاناكاركردي است كه به طور معمول توسط سازم

گري داراي در مجموع نقش تسهیل هاي دولتی باشد.هاي صنعتی و كارفرمايان و عاملدولتی، انجمنغیر

 باشد:هاي زير مینقشزير

 

 فناوريگري در بعد تسهیل 

 گري منابع دانشیتسهیل 

 گري منابع مالیتسهیل 

 و ترويج سازيظرفیتگري تسهیل 

 گري توسعه ارتباطاتلتسهی 
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 دهنده كاال و خدماتارائه -1-6-2-4

 شود. دهندگان خدمات صنعتی میپرورشی و ارائه-دهندگان خدمات آموزشیدهندگان شامل دو گروه ارائهارائه

 كننده خدمات آموزشی و پژوهشهی شهامل تأمیناين دسته از كننده خدمات آمورشی و پژوهشی: ارائه

در زمینه آموزش و پژوهش در حهوزه تهوربین ههاي كه  ،مؤسساتی هستند ها وها، پژوهشگاهدانشگاه

 كنند.فعالیت میبخار نیروگاهی  

 تولید يا تأمین تجهیهزات كه در زمینه  هستند هايیشركتشامل اين گروه كننده خدمات صنعتی: ارائه

هها ممکهن اسهت اين شهركت .كنندمی مورد نیاز توسعه فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی  فعالیت

انجهام دهنهد و يها را تمام قطعات نبوده و تركیبی از عملیات طراحی، ساخت و مونتهاژ ادوات  سازنده

 .باشندتولیدكنندگان فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی  كننده محصول يا خدمتی به ارائه

 توسعه فناوری توربين های بخار طراحی نگاشت نهادی -1-6-3

 نيروگاهی

طراحی نگاشت به ارائه شده در رابطه با نگاشت نهادي و كاركردهاي اصلی آن، در اين بخش  با توجه به موارد

به منظور طراحی نگاشت نهادي مطلوب بايد سه  پرداخته شده است.فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی  توسعه 

ا و نهادهاي مرتبط با حوزه همرحله اصلی انجام شود، كه اين مراحل به ترتیب اجرا عبارتند از: شناسايی سازمان

و تهیه ماتريس نهاد كاركرد براي  ي موجودهاو سازمان میان بنگاهی بین نهادهاتدوين سند، شناسايی روابط 

 انجام شده است.فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی وضع موجود. در ادامه مراحل ذكر شده در رابطه با توسعه 

فناوری توسعه مرتبط با و نهادهای  هاسازمانشناسايی  -1-6-3-1

 توربين های بخار نيروگاهی  

جستجو و بررسی اسناد، مهدارک و  از طريقفناوري توربین هاي بخار نیروگاهی توسعه مرتبط با  اصلینهادهاي 

شرح وظايف  ها و مطالعهمانی هر يک از سازمانساختار ساز شناسايی شدند و سپس با مطالعه هاي داخلیگزارش

نهادهاي مختلف فعال در  هاي تابعه و وابسته هر يک از آنو نهادها هاسازمانشده براي  نظر گرفته و اهداف در

توربین ههاي بخهار شناسايی شده در حوزه  كنشگران. قرار گرفتزمینه كاركردهاي نظام نوآوري مورد شناسايی 
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 .باشدمیشامل موارد زير نیروگاهی 

 (اسالمی های مجلس شورایمركز پژوهش) مجلس  -1

 وزارت نیرو -2

  ریشركت توان -3

  سازمان توسعه برق -4

 یانقالب فرهنگ یعال شورای -5

 )عتف(  یو فناور قاتیعلوم، تحق یعال یشورا -6

 یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -7

 یجمهور استیرفناوری  یها یدفتر همکار -8

 ،معدن و تجارتعتوزارت صن -9

 ارايیوزارت امور اقتصادي و د -10

 سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران -11

 پژوهشگاه نیرو -12

 یانرژ یریزمؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه -13

 موسسه مطالعات بین المللی انرژی -14

 سسات آموزشیؤمو  هادانشگاه -15

 ها و مؤسسات اعتباريبانک -16

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور -17

 هاي نوينتوسعه فناوري صندوق -18

 هاي نوآورانه درپژوهشگاه نیروصندوق حمايت از طرح -19

 رياست جمهوري هاييدفتر مهندسی مركز همکار -20

 شركت هاي تامین كننده مواد و تجهیزات -21
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در حوزه شناخت روابط ميان بنگاهی بين نهادهای موجود  -1-6-3-2

 توربين های بخار نيروگاهیتوسعه فناوری 

و توجه به تا ضمن شناسايی و بررسی تعامالت موجود میان نهادهاي مختلف  شده استخش، تالش در اين ب

. در اين زمینه مشخص شود هاو گسستگیها ، نقاط ضعف، كاستیتوسعه اين فناوري نظامدر  هاآن كاركرد اصلی

 كاربردهبهي بخار نیروگاهی توربین هاتوسعه فناوري ي در نگاشت نهادي رنوآو نظامكاركردهايی كه با توجه به 

دهنده كاال و خدمات )آموزشی، پژوهشی و گري، ارائهگري، تسهیلي، تنظیمگذارسیاستشده است شامل: 

 .باشدمیصنعتی( 

 كاركرد برای وضع موجود -تهيه ماتريس نهاد -1-6-3-3

 فناوريتوسعه ه در حوز را كاركرد-توان ماتريس نهادقبل می آوري شده در مراحلبه اطالعات جمع با توجه

دو عامل، نهادهاي  مشخص استاين ماتريس  گونه كه از نامهمان. تهیه كرد توربین هاي بخار نیروگاهی

         تهیه ماتريسد. انمختلف و كاركردهاي شناسايی شده بر اساس ادبیات نظام نوآوري در كنار هم آمده

 ارائه شده است.( 5-1)جدول  دربخار نیروگاهی توربین هاي فناوري توسعه  كاركرد براي وضع موجود-نهاد

 توربين های بخار نيروگاهینگاشت نهادی توسعه فناوری  (:5-1)جدول 

 كاركرد

 نهاد
 گریتسهيل گریتنظيم گذاریسياست

 كاال و خدمات دهندهارائه

 صنعتی پژوهشی زشیآمو

      * (های مجلس شورای اسالمیمركز پژوهش) مجلس

    *  * وزارت نیرو

      * یانقالب فرهنگ یعال شورای

      * )عتف(فنآوریشورای عالی علوم، تحقیقات و 

     * * فناوريوزارت علوم، تحقیقات و 

    *  * یجمهور استیرفناوری  یها یدفتر همکار

     * * نعت، معدن و تجارتوزارت ص

    *  * وزارت امور اقتصادي و دارايی

     *  سازمان توسعه برق

     *  شركت توانیر
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 كاركرد

 نهاد
 گریتسهيل گریتنظيم گذاریسياست

 كاال و خدمات دهندهارائه

 صنعتی پژوهشی زشیآمو

  *     سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

  *   *  ژوهشگاه نیرو )وزارت نیرو(پ

  *     یانرژ یریزمؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه

  *     المللی انرژیموسسه مطالعات بین 

  * *    سسات آموزشیؤمو  هادانشگاه

    *   ها و مؤسسات اعتباريبانک

    *   كشور فناورانصندوق حمايت از پژوهشگران و 

    *   هاي نوينفناوريصندوق توسعه 

    *   هاي نوآورانه در پژوهشگاه نیروصندوق حمايت از طرح

    *   رياست جمهوري يهايدفتر مهندسی مركز همکار

 *      شركت هاي تامین كننده مواد و تجهیزات

 

زمینه توسعه فناوري توربین هاي بخار نیروگاهی ثیرگذار در أو ذينفعان اصلی ت در اين نگاشت ابتدا بازيگران

وجه به چهار تبا  فناورين ايتوسعه در  از اين ذينفعان هر كدام كاركردهاي اصلی در ادامه است و شناخته شده

كه  است ثیرگذار اصلی شناسايی شدهأگروه ت 21 . در نگاشت نهادي،است شدهمشخص  كاركرد اصلی ذكر شده

بر اساس اين  فناورين ايتوسعه  سپس نگاشت نهادي كلی است و در ابتدا اهداف و وظايف هر يک بررسی شده

متولی آن فناوري ن ايتوسعه هر بازيگر در  در اين جدول نقشی كه. یان شدب( 5-1)جدول  ف و اهداف دريوظا

 است، مشخص شده است. 

 اقدامات متوليانتخصيص  -1-7

و به  در اين راستارا شناسايی كرد.  يک از اقداماتتوان مجريان هر با توجه به نگاشت نهادي ترسیم شده، می

مجري، توان علمی و فنی،  مأموريتبا  اقدامان همسويی ، با در نظر گرفتن میزمنظور شناخت مجريان بالقوه

مشخص خواهد شد. در ادامه با توجه به موارد اشاره شده  اقدامتوان انسانی و مديريتی و... مجريان فعال هر 

 ست.ارائه شده ا (7-1و )( 6-1)جدول  در و غیر فنی اقدامات فنیمتولیان شناسايی شده براي 
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 توربين های بخار نيروگاهیمتوليان اقدامات فنی توسعه فناوری  (:6-1)جدول 

 متولی فنی اقدامات رديف

1 
 تهیه لیستی از نیروگاههاي اولويتدار

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
 پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

2 
 رايط انتقال فناوريتعیین ش

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
 پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی

3 
 هاي منتخب( اجرا در نیروگاه1)بهسازي سطح 

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 

 فناور

4 
 هاي منتخبپره( اجرا در نیروگاه – 2)بهسازي سطح 

 و مدرنسازي واحدهاي بخاري()بهسازي  
شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 

 فناور

5 
( 1بهسازي سطح  ) 

هاي اولويت دار مشابهاجرا در نیروگاه  
 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(

شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 
 فناور

 

6 
1امکان سنجی براي ساير نیروگاه ها و انتخاب در سطح   

ازي واحدهاي بخاري()بهسازي و مدرنس  

شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 
 فناور

7 
  2امکان سنجی براي ساير نیروگاه ها و انتخاب در سطح 

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(

شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 
 فناور

8 
  1هاي منتخب در سطحاجرا در ساير نیروگاه

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 

 فناور

9 
  2هاي منتخب در سطح اجرا در ساير نیروگاه

 )بهسازي و مدرنسازي واحدهاي بخاري(
شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 

 فناور

10 
امکان سنجی و انتخاب واحدهاي اولويت دار براي كل نیروگاه ها براي 

 اصالح سیستم برج خنک كن
 زي واحدهاي بخاري()بهسازي و مدرنسا

پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، 
 شركت هاي مشاور
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11 
 يورامکان سنجی، انتخاب، تعیین شرايط انتقال فنا

 )توربینهاي بخاري سیکل تركیبی(
توانیر، شركت هاي داخلی تولیدكننده 

 توربین

12 
 انتقال فناوري توربین بخاري منتخب

 )توربینهاي بخاري سیکل تركیبی(
 هاي داخلی تولیدكننده توربین شركت

13 
 امکان سنجی و انتخاب توربین
 )توسعه فناوري فوق بحرانی(

توانیر، شركت مادر تخصصی تولید، 
پژوهشگاه نیرو، شركت هاي داخلی 

 تولیدكننده توربین

14 
 شناسايی اجزاء توربین بخاري نمونه
 )توسعه فناوري فوق بحرانی(

 شركت هاي دانش بنیان

15 
زي توربین بخاري  نمونه ) طراحی اجزاي منتخب  توربین بخاري بهسا

 نمونه )توسعه فناوري فوق بحرانی((
 دانشگاه ها، شركت هاي خصوصی

 ساخت و تست  توربین بهسازي شده 16
شركت هاي دانش بنیان، شركت هاي 

 خصوصی،شركت مادر تخصصی

 شركت هاي دانش بنیان، دانشگاه ها ی پیشرفتهطراحی توربین فوق بحران -ارتقاء شرايط بخار توربین  17

 

 توربين های بخار نيروگاهیفنی توسعه فناوری  غير متوليان اقدامات (:7-1)جدول 

 متولی غير فنی اقدامات رديف

 در حوزه توربین بخاری و مقاالت هانامهانیاز انجام پا تیحما 1

 دوقها و موسسات مالی،صن

 پژوهشگاه نیرو

2 
روزرسانی یك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده و به ایجاد

پژوهشگران این حوزه و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده توسط 

 ها در این بانك اطالعاتیآن

معاونت امور تحقیقات و منابع  -
 وزارت نیرو انسانی

 ژوهشگاه نیروپ -

3 
توربینهای ی هایهای مشترک در زمینه توسعه فناورژهتعریف پرو

 ها و صنعت برقمیان دانشگاه بخاری

معاونت امور تحقیقات و منابع  -
 رویانسانی وزارت ن
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 پژوهشگاه نیرو -

4 
مرتبط  عیصنا یهای آموزشی برامدت و كارگاهكوتاه یهابرگزاری دوره

 فناوری توربین بخاریبا 
 نشگاه هاپژوهشگاه نیرو و دا -

5 
ور خارج از كش یو صنعت یقاتیمتخصص به مراكز تحق یرویاعزام ن

توربین  یهایالزم در حوزه فناور یهاجهت كسب دانش و مهارت

 بخاری

و  دانشگاه ها ،پژوهشگاه نیرو -
 شركتهاي خصوصی

6 
ین توربدر حوزه  انیبندانش یهاشركت تیو فعال لیحمایت از تشک

 بخاری

 مؤسسات مالیها و صندوق -

ريزي و نظارت معاونت برنامه -
 راهبردي رياست جمهوري
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 نقشه راه ميمفاه -2

 مقدمه -2-1

هاي مورد نیاز يک سازمان براي دستیابی به اهداف و اي راهبردي است كه به توصیف گامنگاشت برنامهره

كند تا در تصوير می هاولويتو ا هااين ابزار به وضوح روابطی میان فعالیت پردازد.هاي بیان شده، میخروجی

و نقاط  1هانگاشت اثربخش شامل سنجهبه عالوه يک ره سازي شوند.مدت و بلندمدت پیادهمدت، میانكوتاه

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

هاي مختص فناوري مقصودشان حمايت از توسعه يک نوع خاصی از نگاشتها انواع گوناگونی دارند. رهنگاشتره

، شامل كارشناسان فنی، كنندباشد. افرادي كه به طور معمول در اين فرآيند همکاري میفناوري می

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

يک  4سازيبراي تحقیق، توسعه، رونمايی و پیاده هاي زمانیها و چارچوب، اولويت3كاريعملکردي، مسیرهاي 

 فناوري، بپردازند.

هاي فنی، يک مجموعه پويا از نیازمندي نگاشت فناوري عبارت است ازالمللی انرژي از رهتعريف آژانس بین

نگاشت. درگیر در تدوين ره نفعانذيسیاستی، قانونی، مالی، بازاري و سازمانی شناسايی شده توسط كلیه 

سازيِ يک ها بايست معطوف به تسهیم بهتر كلیه اطالعات مرتبط با تحقیق، توسعه، رونمايی و پیادهتالش

 (4.)كنندگان باشدفناوري بین شركت

 ارائه شده است: عباراتبرخی از  فيتعاردر ادامه 

 کياست كه  يیهاتیمجموعه فعال يزيرر طرحناظر ب يراهبرد يزيرخاص از برنامه ی: نوعنگاشتره 

شده تعهد  انیب يهایبه اهداف و خروج یابیدست يخاص، برا یزمان يهاچارچوب یط تواندیسازمان م

 كند.

                                                 

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

 .شودیم

 دولت،  ندگانيمانند نما اند،نفعينگاشت ذره يسازادهیدر تحقق توسعه و پكه  ی: افراد مناسبنفعانيذ

 نهاد.مردم يهاصنعت، دانشگاه و سازمان

 و  هاتیها و اقدامات معطوف به خرده فعالنگاشت به واسطه انجام پروژهكردن ره یاتیعمل ندي: فرآاجرا

 .يریسامانه ردگ کي با استفاده از شرفتیپ شيبه واسطه پا نیو همچن هاتياولو

در  يانرژ يفناور يهانگاشتره ي. براكنندیم رییتغ شودیم نيكه تدو ينگاشت بسته به نوع سندمخاطبان ره

 :موارد زير باشند مخاطبان ممکن است شامل ،یسطح مل

 يیربنايو امور ز یعیصنعت، منابع طب ست،يز طیمح ،يانرژ يهادر وزارتخانه یو مل یدولت سازانمیتصم 

 يامور اقتصاد اي يیدارا يهادر وزارتخانه یو مل یدولت سازانمیتصم 

 یمل گرانمیو تنظ یو محل ی/استانیالتيا استگذارانیس 

 مانند  كنندیمصرف م اي دیرا تول ياز انرژ ياديز ريكه مقاد یعياز صنا ژهيبه و ،يبخش انرژ سازانمیتصم(

 بر( يانرژ عيو صنا ،يو كشاورز یعیمنابع طب يهاصنعت برق، حوزه

 و كسب و كار كه مشغول در پژوهش  یعلوم اجتماع ،ياستگذاریس ،یمهندس ،یعلم يشرویكارشناسان پ

 عيتسر يبرا ازیمورد ن یمال يهاسمیو مکان بانیپشت يهااستیو س يخاص انرژ يهايفناور يرو

 باشندیم يسازيتجار

 (1)پاک يانرژ از تيدر پژوهش و حما رینهاد درگمردم يهاسازمان 



 تجهیزات دوار مکانیکیگروه پژوهشی                                                                                           PMEPN17/T05كد گزارش / ويرايش: 
 1394ماه  اسفند تاريخ:                                                                           پژوهشگاه نیرو                                                                 

28 

 

 تدوين نقشه راه  -2-2

هاي( روشی براي تدوين برنامه عملیاتی پرداخت. اين روش پیشنهادي بايد در اين قسمت بايد به معرفی )گام

اند پاسخ داده شود؛ قادر باشد تا به سؤاالت مختلف فرآيند توسعه فناوري كه تا اين مرحله مورد توجه قرار نگرفته

 سؤاالتی نظیر:

 شود؟گويی به كدام اهداف تدوين و اجرا میبراي پاسخ هابرنامه 

 سازند؟ها و اقدامات را عملیاتی میها و مالحظات تعريف شده در راهبردها، سیاستها چگونه اولويتبرنامه 

 ها را دارد( كدامند؟هايی كه اين قصد تأثیرگذاري بر رفتار آنها يا نهادهاي اصلی هدف )يعنی هويتگروه 

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

 دوره زمانی اجراي برنامه چقدر است؟ 

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

ساز و بر مبناي رويکرد چارچوب منطقی و روش تدوين برنامه عملیاتی فناوري از يک طرف، و نیز اركان جهت

، در اين قسمت الزم است تا روش پیشنهادي تدوين برنامه عملیاتی هاي تدوين شدهاقدامات و سیاست هبرنام

 هاي زير خواهد بود:ارائه شود. اين روش پیشنهادي متشکل از گام

 هر برنامه عملیاتی در : هاساز و برنامه اقدامات و سیاستدرنظرگیري ارتباط برنامه عملیاتی با اركان جهت

عبارت ديگر، هدف اولیه يک سند توسعه فناوري شود. بهبا يک و چند هدف باالدستی نوشته میارتباط 

ها تعريف شده در مراحل قبل است. با ساز و برنامه اقدامات و سیاستدر ابتدا برآورده ساختن اركان جهت

-شد، تدوين برنامهعنوان فرآيند تدوين اسناد ملی راهبردي بیان توجه به منطقی كه در فصول پیشین به

هاي تدوين شده در مرحله برنامههاي عملیاتی نیز بايد با توجه و درنظرگیري اين فرآيند انجام گردد. 

هاي اول بايد همراستا با اهداف كالن و خرد تعريف شده در مراحل قبلی باشد. در مرحله دوم، برنامه

اي تدوين شده همخوان باشد. اين كار را هعملیاتی تدوين شده بايد با راهبردها، اقدامات و سیاست

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



 تجهیزات دوار مکانیکیگروه پژوهشی                                                                                           PMEPN17/T05كد گزارش / ويرايش: 
 1394ماه  اسفند تاريخ:                                                                           پژوهشگاه نیرو                                                                 

29 

 

يک مشکل پیچیده به شکل حل ارائه گردد، ها راهداشتن موانع به شکل مشکالتی كه بايد براي آن

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

 منظور برآورده كردن اهداف كالن و خرد و نیز محقق هاي ضروري بهدر اين گام پروژه :هاپروژه نییتع

-هايی هستند كه توسط كنشها، فعالیتشود. اين پروژهها تعیین مینمودن راهبردها، اقدامات و سیاست

ها شود. اگر پروژههاي نوآوري تعريف میاي راهبردهاي كالن و سیاستگران توسعه فناوري و در راست

مدت ها حاصل، و در نتیجه، اهداف میانريزي شوند، نتايج موردانتظار از انجام آنطور صحیحی برنامهبه

ها در فرآيندي توافقی و تعاملی و براساس نظر ذينفعان استخراج گردد. پروژهو بلندمدت نیز محقق می

-ها هستند. بهگردد. اقداماتی تدوين شده در مراحل قبل هم راهنماي مناسبی براي طراحی پروژهمی

 ها ضروري است.اي از پروژهعبارت ديگر، براي تحقق هر اقدام يا سیاست اجرايی، وجود مجموعه

 عضی از انواع عنوان نکات مثبت در ببینی بودن گاه بههرچند پايداري و قابل پیش: هاي زمانیتعريف دوره

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

ها، هاي زمانی مشخص و محدود طراحی و اجرا شوند. از مهمترين مزاياي محدود بودن زمان برنامه

ت ارزيابی بهتر نتايج و دستاوردها و توان به روشن و محدود بودن بودجه موردنیاز، فراهم شدن امکانامی

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

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

 پذيرد. اين تعريف شده صورت می ريزي منابع با هدف اجرايی نمودن اقداماتبرنامه: منابع ييزربرنامه

ريزي را بايد قبل از اجرايی كردن اقدامات به انجام رساند. منظور از منابع موردنیاز در اين گام برنامه

ريزي منابع دانش فنی، ابزارآالت و تجهیزات و منابع مالی است. در صورت وجود منابع موردنیاز، برنامه

ريزي هاست. اما در شرايطی كه منابع موجود نباشد، برنامهده از آنبندي استفابیانگر چگونگی و اولويت

 و يا تولید منابع موردنیاز است. معنی چگونگی دستیابی به منابع از طريق خريد، همکاريبه
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 ريزي منابع و تعیین هاي عملیاتی، برنامهها و برنامهپس از تعريف پروژه نگاشت برنامه عملیاتی:ترسیم ره

ها مشخص شده و خالصه نتايج آن در در گام آخر برنامه عملیاتی الزم است تا ارتباط میان آنمجريان، 

 نگاشت برنامه عملیاتی ارائه شود.قالب ره

  

 توسعه فناوری توربين های بخار نيروگاهی شتنگاره -2-3

وسعه فناوري است هاي تبندي طرحبندي و بودجهنگاشت فناوري نمايی تصويري از زمانهمانطور كه ذكر شد ره

با توجه به توضیحات داده شده در بخش  يابیم. به طوري كه در بازه زمانی مشخص به اهداف طراحی شده دست

هاي صنعتی در و نیز پیشرو بودن شركت DUIرويکرد توسعه و سبک اكتساب فناوري، با توجه به رويکرد كالن 

هاي صنعت تنظیم نمايد و بر اين خود را همراستا با برنامه هايبايست اقدامات و برنامهتوسعه فناوري، دولت می

 بايست با مشاركت فعاالن صنعتی اين حوزه تنظیم گردد. توان گفت نقشه راه توسعه اين فناوري میمیاساس 

 .گرديدتهیه نقشه راه  اعضاي محترم كمیته راهبري،نظرات به با توجه بنابراين 

 

 و مدرن سازی واحدهای بخاری   بهينه سازی ره نگاشت  3-1شکل 
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 ره نگاشت توربين های بخاری سيکل تركيبی  4-1ل شک

 

 

 توسعه دانش فنی طراحی و ساخت اجزای منتخب توربين های  فوق بحرانیره نگاشت  5-1 شکل
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 ره نگاشت اقدامات غير فنی 6-1 شکل

 

 بخار نيروگاهی ره نگاشت برون دادهای كالن توسعه فناوری های توربين 7-1شکل 
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 های فنیو پروژه غيرفنی شناسنامه اقدامات -2-4

در راستاي دستیابی به چشم  و اقدامات غیر فنی هاي فنیهاي قبل گفته شد، پروژهبا توجه به آنچه در بخش

شناسائی شده و پس از برآورد زمان مورد نیاز،  توربین هاي بخار نیروگاهی انداز و اهداف كالن توسعه فناوري 

ها و اقدامات لی اجراي آنها معرفی گرديد. در اينجا الزم است اطالعات فوق الذكر را در كنار معرفی پروژهمتو

فنی يکجا گردآوري نموده و به عنوان شناسنامه اقدامات فنی ارائه گردند. لذا با توجه به آنچه گفته شد شناسنامه 

 باشد.هاي فنی به شرح ذيل میو پروژه غیر فنی اقدامات

 

 اقدامات غير فنی

  در حوزه توربين بخاری و مقاالت هانامهانياز انجام پا تيحما (1

 ها:تشريح فعاليت

در كشور مشخص توربین بخار نیروگاهی هاي هاي توسعه فناوريها و ويژگیهمان طور كه بر اساس چالش

قرار دارند. با توجه به ه و توسع توسعهدر كشور در مرحله پیشتوربین بخار نیروگاهی شد كه فناوري هاي 

كاركرد اصلی براي  يکی از گردد كهتوضیحات ارائه شده در رابطه با مراحل مختلف توسعه فناوري مشخص می

در توسعه  تیاهم باباشد. از اين رو يک مبحث هاي قرار گرفته در اين مرحله كاركرد توسعه دانش میفناوري

ترين بازيگران ه تحقیق و پژوهش در اين حوزه بوده و يکی از اساستوجه بتوربین بخار نیروگاهی هاي فناوري

توربین هاي يکی از اقدامات سند راهبردي توسعه فناوريبا اين نگرش باشند. ها میكاركرد توسعه دانش دانشگاه

توربین  وزهو مقاالت در ح هانامهانياز انجام پا تيحما " ،كمیته راهبري تدوين سندبه پیشنهاد بخار نیروگاهی 

 در نظر گرفته شده است. "بخاري

به سه توربین بخار نیروگاهی هاي هاي كارشناسی ارشد و دكتري مرتبط با توسعه فناورينامهحمايت از پايان

 پذير است: روش امکان

رود. اين حمايت در سه ترين فعالیت به شمار میهاي مالی: اين حمايت به عنوان اصلیالف( حمايت

 تلف قابل انجام است:حوزه مخ
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 هاي كارشناسی ارشد به صورت كمک نقدي به دانشجو نامهحمايت مالی از پايان 

 هاي دكتري به صورت كمک نقدي به دانشجو نامهحمايت مالی از پايان 

ها بهه طهوري كهه در مهواردي كهه نامهحمايت تشويقی از صنعتی شدن دستاوردهاي پايان 

اجرا باشد فرد، مبلغهی را نیازهاي صنعت بوده و در اين بخش قابل نامه كامالً در راستايپايان

 به عنوان تشويقی دريافت كند.

 

 شود:هاي فیزيکی: اين نوع حمايت شامل دو عنوان اصلی میب( پشتیبانی

ههايی مهرتبط بها نامههها: در اين مهورد بهه دانشهجويانی كهه پايهانحق استفاده از آزمايشگاه 

انهد، حهق تعريهف كردهتوربین بخهار نیروگهاهی حوزه فناوري هاي  موضوعات مطرح شده در

 شود.استفاده به صورت رايگان ولی در تعداد محدودي آزمايش در هر سال داده می

ها: در ايهن مهورد حهق اسهتفاده رايگهان از ههاي خهارج از دانشهگاهحق استفاده از كتابخانهه 

 شود.اده میهاي مرتبط با اين موضوع به دانشجويان دكتابخانه

اي: اين نوع حمايت به منظور رفع موانع علمی دانشجويان و كمک به ايشان هاي مشاورهج( حمايت

ياد  رسانی علمی و مشاوره علمی به دانشجوياناطالع باشد كه از آن به عنواننامه میدر انجام پايان

 شده است.

جلوگیري از هدر رفت هزينه و انرژي  هاي صورت گرفته در اين حوزه وبه منظور ارتقاي سطح پژوهش

هاي مختلف تعريف شده در اين نامهها بايد به صورت گزينشی انجام پذيرد و با بررسی پاياننامهحمايت از پايان

 هاي كاربردي و منطبق بر نیازهاي صنعت برق حمايت شود. نامهحوزه از پايان
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 اقدام
زمان 

 )سال(

 

 مجری

 

 شاخص

 

 و مقاالت در حوزه هانامهانيانجام پااز  تيحما
 توربین بخاري

15 

صندوقها و موسسات 
 مالی،

 پژوهشگاه نیرو

ها و مقاالت حمايت شده نامهتعداد پايان
 در هر سال

 

روزرسانی يك بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران اين حوزه و به ايجاد (2

 ها در اين بانك اطالعاتینو به اشتراک گذاشتن دانش توليد شده توسط آ

 ها:تشريح فعاليت

، عدم دسترسی بازيگران توربین بخار نیروگاهیهاي يهاي اساسی پیشروي توسعه فناوريکی از چالش

هاي مهم و از اقدامباشد. يکی اين حوزه به اطالعات مورد نیاز و نبود ارتباط مناسب بین بازيگران می

ايجاد يک  توربین بخار نیروگاهیهاي يتوسعه دانش در زمینه فناوراجرا براي رفع اين چالش و قابل

 باشد. می توربین بخاربانک اطالعاتی كامل و جامع در حوزه 

هاي شود، بخش اولويت روزبهيک بخش مهم كه بايد در اين سامانه در نظر گرفته شده و همواره 

باشد. بخش ذكر شده در اين حوزه میهاي انجام شده و در حال اجرا تحقیقاتی صنعت برق، پروژه

كاري و هدر رفت منابع مالی كمک كند. ها و جلوگیري از دوبارهتواند به تطبیق تحقیقات با اولويتمی

آوري به منظور دستیابی عموم بازيگران اين حوزه در پس از جمعتوربین بخار اطالعات مربوط به حوزه 

توانند رند. بازيگران مختلف اين حوزه بدون پرداخت هزينه میگیافزاري طراحی شده قرار میسیستم نرم

 از اطالعات ارائه شده در اين سیستم استفاده نمايند. 
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 زمان )سال( اقدام

 

 مجری

 

 شاخص

روزرسانی یك و به ایجاد

بانك اطالعاتی مناسب برای 

استفاده پژوهشگران این 

حوزه و به اشتراک گذاشتن 

ها ط آندانش تولید شده توس

 در این بانك اطالعاتی

10 

 

معاونت امور 

تحقیقات و منابع 

 وزارت نیرو انسانی

 ژوهشگاه نیروپ -

 

تعداد سازمان هاي  -
 پوشش داده شده

تعداد مقاالت و  -
 پروژه هاي ثبت شده

 

ها و ميان دانشگاه توربينهای بخاریی هایهای مشترک در زمينه توسعه فناورتعريف پروژه (3

 قصنعت بر

 ها:تشريح فعاليت

 هاكرده در دانشگاهمطابق آمار و تحقیقات صورت گرفته حدود هشتاد درصد از نیروهاي عالم و تحصیل

باشند. بنابراين ها مشغول به كار میصنايع و شركت تحقیقاتی؛ مراكز در درصد بیست از كمتر و هستند

مناسب بین صنعت و دانشگاه يکی از عوامل مهم ارتباط  .است دانشگاهدر جامعه نهاد علم توان گفت كه می

هايی كه در مرحله يجانبه كشورها است و بدون ايجاد اين ارتباط توسعه فناورو ضروري در توسعه همه

هاي دانشگاه استفاده از توانمندي در واقعارتباط صنعت و دانشگاه پذير نخواهد بود. توسعه هستند امکانپیش

 .استعت در جهت رفع نیازهاي صن

تواند تأثیر میتوربین هاي بخار هاي فعال در حوزه ايجاد ارتباط و تعامل مناسب بین صنايع مرتبط و دانشگاه

گیري در كشور داشته باشد، از اين رو كمک به شکل مديريت آالينده هاهاي يبنیادين بر توسعه فناور

هاي اصلی سند قیقاتی به عنوان يکی از سیاستها و مراكز تحتعامالت مناسب میان صنايع مرتبط با دانشگاه

 در نظر گرفته شده است.  توربین هاي بخار ي هايتوسعه فناور
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يک اقدام مناسب در جهت توربین هاي بخار هاي يبر اساس نظر كمیته راهبري تدوين سند توسعه فناور

میان توربین هاي بخاري  يهايهاي مشترک در زمینه توسعه فناورتعريف پروژه "تحقق سیاست ذكر شده 

باشد اقدام است. با توجه به اينکه محدوده اجراي سند صنعت برق كشور می " ها و صنعت برقدانشگاه

ها مستخرج از سیاست كمک به ايجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، تعريف پروژه میان صنعت برق و دانشگاه

هاي مورد دستورالعملو  نامههايی چون تدوين آيینلیتدر نظر گرفته شد. اجراي اين اقدام بدون انجام فعا

هاي كاربردي مورد هاي با اولويت صنعت به منظور تعريف پروژه و تعريف پروژهشناسايی حوزه نیاز، شناسايی

 .پذير نخواهد بودنیاز صنعت امکان

 اقدام
زمان 

 )سال(

 

 مجری

 

 شاخص

های مشترک در زمینه توسعه تعریف پروژه

ها میان دانشگاه یتوربین های بخاری هایاورفن

 و صنعت برق

10 

معاونت امور تحقیقات و  -
 رویمنابع انسانی وزارت ن

 پژوهشگاه نیرو -

ي هايفناورهاي توسعه تعداد طرح
تعريف شده مابین صنعت  توربین بخاري

 و دانشگاه

 

فناوری توربين رتبط با م عيصنا یهای آموزشی برامدت و كارگاهكوتاه یهابرگزاری دوره (4

 بخاری

 ها:تشريح فعاليت

از جمله توربین بخار  يهاي فناور يریكارگبهموضوع با هاي آموزش تخصصی عدم برگزاري دوره

در كشور است. يکی از راهکارها و اقدامات مناسب براي رفع توربین بخار  يهاي پیشرو توسعه فناورچالش

هاي آموزشی ها و كارگاهها، دورهبرگزاري كالستوربین بخار ه حوزه ها و افزايش توجه صنايع باين چالش

هاي مختلفی وجود دارد كه از جمله باشد. براي اجرايی كردن اين اقدام نیاز به انجام فعالیتها میبراي آن
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ايد ها و مطالبی كه در هر يک بتوان به تعريف دورههاي قابل تصور براي عملی شدن اين اقدام میفعالیت

هاي آموزشی ها و كارگاهها و برگزاري دورههاي الزم با صنايع براي برگزاري دورهارائه شود، ايجاد هماهنگی

 اشاره كرد.

 

 اقدام
زمان 

 )سال(

 

 مجری

 

 شاخص

 يهاي آموزشی برامدت و كارگاهكوتاه يهابرگزاري دوره
 توربین بخاريفناوري مرتبط با حوزه عيصنا

8 
یرو و پژوهشگاه ن

 دانشگاه ها
هاي مدت و كارگاههاي كوتاهتعداد دوره

 آموزشی برگزارشده در سال

 

خارج از كشور جهت كسب دانش و  یو صنعت یقاتيمتخصص به مراكز تحق یروياعزام ن (5

 توربين بخاری یهایفناورالزم در حوزه  یهامهارت

 ها:تشريح فعاليت

در كشور مشخص توربین بخار  ی هایت كنونی فناورهای انجام شده در رابطه با وضعیدر بررسی

 یفناورشکاف  نیروگاه هاكارگیری آن در و بهتوربین بخار  ی هایگردید، در زمینه تولید فناور

باید منابع مختلفی اعم از نیروی انسانی، مواد،  یفناوروجود دارد. به منظور از بین بردن این شکاف 

أمین گردد، كه در موارد قبل راهکارهای مختلفی برای تأمین هر تجهیزات و منابع مالی مورد نیاز ت

های انجام شده با خبرگان مشخص شد كه نیروهای یك از موارد ذكر شده بیان شد. در مصاحبه

 ی هایكارگیری فناوردارای تخصص و مهارت صنعتی مورد نیاز برای بهتوربین بخار فعال در زمینه 
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با دید صنعتی  متخصص یرویند. یك راهکار مناسب برای تربیت را ندارتوربین بخار نیروگاهی 

الزم در  یهاخارج از كشور جهت كسب دانش و مهارت یو صنعت یقاتیبه مراكز تحق یرویاعزام ن

 باشد. می توربین بخاری یهایفناور حوزه

به مراكز  نامه اعزام نیروهایی همچون تدوین اساسالزمه اجرای مناسب این اقدام انجام فعالیت

نامه تدوین شده، تحقیقاتی و صنعتی خارجی، شناسایی افراد شایسته و واجد شرایط بر مبنای اساس

های داخلی و مراكز خارجی برای اعزام نیرو و اعزام نیرو به مراكز های الزم با سازمانایجاد هماهنگی

ین شده شرایط الزم برای نامه تدوتحقیقاتی و صنعتی خارجی است. الزم به ذكر است كه در اساس

بندی افراد داوطلب اعزام، نام افراد در لیست اعزام به خارج از كشور، نحوه امتیازدهی و رتبهثبت

صنعتی خارجی برای اعزام نیرو باید به صورت واضح مشخص -نحوه و اصول انتخاب مراكز تحقیقاتی

 شود.

 اقدام
زمان 

 )سال(

 

 مجری

 

 شاخص

 

خارج  یو صنعت یقاتیصص به مراكز تحقمتخ یرویاعزام ن

الزم در حوزه  یهااز كشور جهت كسب دانش و مهارت

 توربین بخاری یهایفناور یسازیصنعت

10 

 
 ،پژوهشگاه نیرو -

و شركتهاي  دانشگاه ها
 خصوصی

 

به  تعداد متخصصان اعزام شده
مراكز تحقیقاتی و صنعتی خارج از 

 در سال كشور

 

 توربين بخاریدر حوزه  انيبندانش یهاشركت تيلو فعا ليحمايت از تشک (6

 ها:تشريح فعاليت

كه منجر به تولید ثروت  يدانش قابل ارائه به فناور يکی از راهکارهاي پیشنهادي براي كمک به تبديل ايده

در  توربین بخاريهاي يبنیان در حوزه مختلف از جمله فناورهاي دانششركت شود تأسیس و فعالیتنیز می
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 هاييدستیابی به دانش فنی تولید فناور يهانهيتواند هزیم انیبندانش يهاتوسعه شركتباشد. شور میك

 در كشور را كاهش دهد. توربین بخاري

هاي يفناوردر حوزه بنیان فعال هاي دانشبه منظور اجراي مناسب اين اقدام الزم است كه حمايت از شركت

هايی كه در راستاي اجراي اين اقدام اصولی انجام پذيرد. از جمله فعالیتدار و به صورت جهتتوربین بخاري 

شناسايی  ،انیبندانش يهاشركت تیو فعال لیحمايت از تشکنامه توان به تدوين اساسبايد انجام شود می

با  هاي فعال در صنعت برق به انعقاد قراردادهاي تحقیقاتیبنیان واجد شرايط، الزام شركتهاي دانششركت

هاي هاي مختلف به شركتهاي الزم در جهت اعطاي مشوقبنیان منتخب و انجام رايزنیهاي دانششركت

 اشاره كرد.توربین بخاري هاي يفعال در زمینه فناور

 اقدام
زمان 

 )سال(

 

 مجری

 

 شاخص

 

 یهاشركت تیو فعال لیحمایت از تشک

 توربین بخاریدر حوزه  انیبندانش
10 

 ا و مؤسسات مالیهصندوق -

ريزي و نظارت معاونت برنامه -
 راهبردي رياست جمهوري

فعال  بنیاندانش هايتعداد شركت
 فناوري توربین بخاريدر حوزه 

 

 پروژه های فنی

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(دار تهيه ليستی از نيروگاههای اولويت (1

وگاه هاي بخاري اولويت دار كه بهسازي و مدرنسازي بايد در در اين پروژه بايد لیستی از نیرتعريف مختصر: 

 انها صورت گیرد تهیه شود.
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 شاخص مجری زمان )سال( اقدام

 تعداد نیروگاه هاي اولويت بندي شده پژوهشگاه ها و موسسات تحقیقاتی 1 دار تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت

 

 اقدام پيش نياز
- 

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(تقال فناوریتعيين شرايط ان (2

نیروگاه بخاری موجود برای بهسازی بررسی گردد و با  14در این پروژه باید وضعیت  :تعريف مختصر

 توجه به آن شرایط انتقال فناوری برای آنها تعیین گردد.

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

تعیین شرایط انتقال 

 1 فناوری
ها و موسسات پژوهشگاه 

 تحقیقاتی

تعداد نیروگاه هايی كه وضعیت آنها براي بهسازي و انتقال فناوري 
 مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

 اقدام پيش نياز
 دار تهیه لیستی از نیروگاههای اولویت
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 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(های منتخب( اجرا در نيروگاه1)بهسازی سطح  (3

 بايد در اين مرحله صورت گیرد. 2واحد نیروگاهی با توجه به پروژه  1 ازتوانی و بهسازيبتعريف مختصر: 

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

اجرا در ( 1)بهسازی سطح 

 2 های منتخبنیروگاه
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور

در  1تعداد نیروگاه هايی كه بهسازي در سطح 
 آنها صورت گرفته

 

 م پيش نيازاقدا
 تعیین شرایط انتقال فناوری

 

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(های منتخبپره( اجرا در نيروگاه – 2( )بهسازی سطح 4

 بايد در اين مرحله صورت گیرد.در سطح پره ها  واحد نیروگاهی  1 بازتوانی و بهسازي تعريف مختصر:

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

اجرا در ( پره – 2طح بهسازی س)

 3 های منتخبنیروگاه
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور
 2تعداد نیروگاه هايی كه بهسازي در سطح 

 در آنها صورت گرفته

 

 اقدام پيش نياز
 تعیین شرایط انتقال فناوری
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 های بخاری()بهسازی و مدرنسازی واحد های اولويت دار مشابه(اجرا در نيروگاه(1بهسازی سطح  (5

 واحد تیروگاهی اولویت داراجرا شود.  2، ساالنه در  1در این پروژه باید بهسازی سطح  تعريف مختصر:

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

 1بهسازی سطح 

های اولویت اجرا در نیروگاه)

 (دار مشابه
4 

شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور
كه بهسازي در سطح  تعداد نیروگاه هاي اولويت داري

 در آنها صورت گرفته 1

 

 اقدام پيش نياز
 های منتخباجرا در نیروگاه( 1)بهسازی سطح 

 

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(1 ( امکان سنجی برای ساير نيروگاه ها و انتخاب در سطح6

، 1زی نیروگاه ها در سطح بهسازی و مدرنسادر این پروژه امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت  تعريف مختصر:

 نیروگاه صورت می گیرد. 2در ساالنه 

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها 

 2 1و انتخاب در سطح 
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور

بهسازی نیروگاه ها در  فنی و اقتصادي امکان سنجی

 نیروگاه مناسب و انتخاب 1سطح

 

 قدام پيش نيازا
 (های اولویت دار مشابهاجرا در نیروگاه)1بهسازی سطح 
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 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(2( امکان سنجی برای ساير نيروگاه ها و انتخاب در سطح 7

در این پروژه امکان سنجی فنی و اقتصادی جهت بهسازی و مدرنسازی نیروگاه هاا در ساطح  تعريف مختصر:

 داقل یك نیروگاه صورت می گیرد.)پره( در ح2

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها 

 2 2و انتخاب در سطح 
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور

بهسازی نیروگاه ها در  فنی و اقتصادي امکان سنجی

 نیروگاه مناسب و انتخاب 2سطح

 

 اقدام پيش نياز
 (های منتخباجرا در نیروگاه)پره – 2سطح  بهسازی

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(1های منتخب در سطح ( اجرا در ساير نيروگاه8

 واحد نیروگاهی اجرا  2حداقل در  1در این پروژه بهسازی نیروگاه ها در سطح  تعريف مختصر:

 شود. می

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

های منتخب اجرا در سایر نیروگاه

 6 1در سطح 
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور
تعداد نیروگاه هاي منتخبی كه بهسازي در سطح 

 در آنها صورت گرفته 1

 

 اقدام پيش نياز
 1امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 
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 های بخاری()بهسازی و مدرنسازی واحد2های منتخب در سطح ( اجرا در ساير نيروگاه9

 واحد نیروگاهی اجرا  2حداقل در  2در این پروژه بهسازی نیروگاه ها در سطح  تعريف مختصر:

 شود. می

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

های منتخب اجرا در سایر نیروگاه

 6 2در سطح 
شركت های دانش بنیان، 

 شركت های فناور
 تعداد نیروگاه هاي منتخبی كه بهسازي در سطح

 در آنها صورت گرفته 2

 

 اقدام پيش نياز
 2امکان سنجی برای سایر نیروگاه ها و انتخاب در سطح 

 

 امکان سنجی و انتخاب واحدهای اولويت دار برای كل نيروگاه ها برای اصالح سيستم برج خنك كن( 10

 )بهسازی و مدرنسازی واحدهای بخاری(

در  نیروگااه هاا و اقتصادی برای اصالح سیستم برج خنك كن در این پروژه امکان سنجی فنی تعريف مختصر:

 .نیروگاه صورت می گیرد 10حداقل 

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

و انتخاب واحدهای اولویت دار امکان سنجی 

برای كل نیروگاه ها برای اصالح سیستم برج 

 خنك كن
1 

پژوهشگاه ها و موسسات 

تحقیقاتی، شركت های 

 مشاور

برای نیروگاه هایی كه امکان سنجی  تعداد

در آنها  اصالح سیستم برج خنك كن

 صورت گرفته
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 اقدام پيش نياز
- 

 )توربينهای بخاری سيکل تركيبی( امکان سنجی، انتخاب، تعيين شرايط انتقال فناوری( 11

يی و موقعیهت هاي بخاري سیکل تركیبی وابسته به توربین گازي، ظرفیت نههاتوسعه توربین تعريف مختصر:

سنجی و انتخاب توربین بخار سهیکل تركیبهی و نصب آن و همچنین آرايش تعداد تركیبی آن دارد لذا فاز امکان

 .شرايط انتقال فناوري در ابتداي اقدامات توسعه فناوري سیکل تركیبی در نظر گرفته شده است

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

یط امکان سنجی، انتخاب، تعیین شرا

 1 یاورانتقال فن
شركت های داخلی  توانیر،

 تولیدكننده توربین
انجام مطالعات و تعیین اولويت بندي 

 براي شرايط انتقال

 

 اقدام پيش نياز
- 

 

 

 

 )توربينهای بخاری سيکل تركيبی( انتقال فناوری توربين بخاری منتخب( 12

محدوده كاری وزارت نیرو خارج شده  انتقال فناوری توربین منتخب سیکل تركیبی ازتعريف مختصر:

 بر اساس توانمندی شركت های سازنده داخلی به آنها واگذار می شود.و 
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 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

توربین بخاری  انتقال فناوری

 8 منتخب
شركت های داخلی تولیدكننده 

 توربین
انتقال فناوری توربین بخاری 

 منتخب

 

 اقدام پيش نياز
 یاورسنجی، انتخاب، تعیین شرایط انتقال فن امکان

 

 )توسعه فناوری فوق بحرانی(امکان سنجی و انتخاب توربين( 13

فناوري توربین بخاري خود متشکل از چندين فناوري است كه به يهک جهزء يکپارچهه بنهام  تعريف مختصر:

 فهوق بحرانهی تخاب توربین مناسببنابراين در اين پروژه به امکان سنجی و ان توربین بخاري تبديل شده است.

 جهت انجام مطالعات می پردازيم.

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

امکان سنجی و 

 1 انتخاب توربین
شركت های و، پژوهشگاه نیر شركت مادر تخصصی تولید، توانیر،

 داخلی تولیدكننده توربین
انتخاب  امکان سنجی و

 توربین مناسب

 

 اقدام پيش نياز
- 

 

 )توسعه فناوری فوق بحرانی( شناسايی اجزاء توربين بخاری نمونه( 14
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در این پروژه به تعیین اجزای اولویت دار بخش های مختلاف تاوربین فاوق بحرانای  تعريف مختصر:

 پرداخته می شود.

 شاخص مجری زمان )سال( اقدام

 ی اجزاء توربین بخاری نمونهشناسای شركت های دانش بنیان 2 شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه

 

 اقدام پيش نياز
 امکان سنجی و انتخاب توربین

بهسازی توربين بخاری  نمونه ) طراحی اجزای منتخب  توربين بخاری نمونه( )توسعه ( 15

 فناوری فوق بحرانی(

ورت درصد اجزای منتخب توربین بخااری نموناه ، صا 25در این پروژه باید طراحی حداقل  تعريف مختصر:

 گیرد.

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

 

اجزای  طراحی ) بهسازی توربین بخاری  نمونه

 نمونه( توربین بخاری منتخب 

 

5 
دانشگاه ها، شركت های 

 خصوصی
 صورت گرفته برای  طراحیمیزان 

 توربین بخاری

 

 اقدام پيش نياز
 شناسایی اجزاء توربین بخاری نمونه

 

 بين بهسازی شده)توسعه فناوری فوق بحرانی(ساخت و تست  تور( 16
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در اين پروژه بايد اجزاي منتخب توربین فوق بحرانی ساخته و نصب شود و مورد تست قرار  تعريف مختصر:

 بگیرد و ساخت تعدادي از قطعات بومی شده باشد.

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

ساخت و تست  توربین 

 4 بهسازی شده
شركت های بنیان، شركت های دانش 

 خصوصی،شركت مادر تخصصی
تعداد قطعاتی كه ساخت آنها 

 بومی شده

 

 اقدام پيش نياز
 بهسازی توربین بخاری  نمونه

 

 طراحی توربين فوق بحرانی پيشرفته)توسعه فناوری فوق بحرانی( -ارتقاء شرايط بخار توربين  (17

 گیرد.می صورت  ی پیشرفتهتوربین فوق بحران طراحی در این پروژه تعريف مختصر:

 اقدام
زمان 

 )سال(
 شاخص مجری

طراحی توربین فوق  -ارتقاء شرايط بخار توربین 
 3 بحرانی پیشرفته

شركت های دانش بنیان، 

 دانشگاه ها
 صورت گرفته برای  طراحیمیزان 

 توربین بخاری

 

 اقدام پيش نياز
 ساخت و تست  توربین بهسازی شده
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 كلی گزارش گيریيجهبندی و نتجمع -2-5

تعیین هاي الزم و ضمن بررسی مفاهیم مربوط به نقشه راه، به شناسايی پروژه پنجم در اين گزارش به عنوان فاز

ها مشخص گرديد. در ها پرداخته شد و در ادامه در قالب يک نقشه راه روند زمانی اجرايی طرحزمانبندي طرح

هاي توسعه فناوري معرفی گرديده و زمان مورد نیاز به هاي فنی، طرحادامه در قالب شناسنامه اقدامات و پروژه

 همراه متولی هر طرح ذكر گرديد. 
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