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  مقدمه
 جهان سطح در... وها  موتورسيكلت خودرو ها، نظير موتوري نقليه وسايل توسط سوخت باالي مصرف
توجه  موجب سوخت فسيليشده و از طرف ديگر كاهش منابع  زيست محيط زياد آاليندگي موجب

روند  چنانچه ها، بررسي مطابق .انرژي تجديد پذير و وسايل نقليه جديد گشته است منابع به روزافزون
به  2050سال  تا توليد شده كربن اكسيد دي ميزان كند، پيدا ادامه موجود شكل به انرژي مصرف
سال  در بايستي مقدار اين جهاني،هاي  برنامه مطابق . رسيد خواهد 2005سال  در آن ميزان دوبرابر
  . برسد 2005سال  در آن ميزان نصف به 2050
 نقليه وسايل از استفاده پذير،منابع انرژي تجديد از استفاده دركنار هدف، اين به دستيابي جهت

اصلي در كاهش توليد هاي  برند از الويت مي به عنوان نيروي محركه بهره الكتريكي انرژي از كه موتوري
  .باشد ميو مصرف انرژي اي  گازهاي گلخانه

 زياد مصرف داليل از ،انرژي و پايين بودن كيفيت خودروهاهاي  حامل بودن ارزان ما، كشور در
 ليتر ميليون 60روزانه  مصرف دليل به آن از بخشي كه هوا شديد آلودگي .است فسيلي سوختهاي

 پايين كيفيت كنار در بنزين توليد زيادهاي  هزينه و نفتي منابعمحدوديت  و است كشور در بنزين
  .شود مي بنزين مصرف افزايش موجب خودروها،

 و توسعه فناوري به دستيابي راستاي در جهانيهاي  تالش با همگامي لزوم تمامي اين داليل بر
برقي در بسياري از امروزه انگيزه و نياز به استفاده از خودروهاي . تاكيد دارند برقي خودروهاي

چون موتورهاي درون سوز سوخت فسيلي  اي يافته و با وجود رقبايي هم موج فزاينده ،كشورهاي جهان
ها و مردم قرار  چنان مورد توجه دولت هم ،ها و مزاياي مربوط به آن) گاز و گاز مايع ،گازوييل ،بنزين(

  .گرفته است
اين داليل .ستفاده از خودروهاي برقي وجود داردداليل فني و اقتصادي بسياري در توجيه پذيري ا

  .شامل چهار حوزه اصلي آاليندگي، مصرف انرژي، فناوري واقتصادي است
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  آاليندگي -الف
بسيار كمتري نسبت به )توليد گازهاي گلخانه اي(خودروهاي هيبريدي و تمام برقي آاليندگي

ها و  به كنترل گازهاي خروجي از دودكشهاي كشور نسبت  خودروهاي درون سوز دارند و اگر نيروگاه
بهبود سيكل سوخت و مشعل بويلرها اقدامات الزم را انجام دهند وضعيت انتشار آاليندگي ناشي از اين 

سرانه هزينه ناشي از آلودگي براي خودروهاي برقي و به اين ترتيب  خودروها به مراتب بهتر خواهد شد
  .باشد ميتر از خودروهاي درون سوز  و هيبريدي به مراتب كم

  كاهش مصرف انرژي- ب
يا  هاي نفت تا باك سوخت خودروهاي درون سوز و هيبريدي مسير استخراج و مصرف انرژي از چاه

داراي تلفاتي است كه اين رقم براي خودروهاي درون سوز به علت پايين بودن راندمان  تمام برقي
درصد و خودروي تمام برقي 23خودروهاي هيبريدي برابر  درصد و براي 6/14موتور درون سوز به 

باشد و به اين معناست كه تلفات انرژي در مسير چاه نفت تا حركت خودروي درون  درصد مي31برابر 
  .سوز تقريباً دو برابر تلفات انرژي در مسير چاه نفت يا گاز تا حركت خودروي برقي است

  آوري فن) پ
خودروي تمام برقي موتور الكتريكي است و از طرف ديگر اتصاالت و نظر به اين كه نيروي محركه 

بنابراين ساختار قواي محركه و كنترل آن بسيار  ،ارتباطات بيشتر از نوع الكتريكي هستند تا مكانيكي
تنها نكته قابل . ها در كشور بومي سازي شده ست آوري آن تر از خودروي درون سوز است و فن ساده
هاي ليتيوم ـ يون در  ها هستند كه با شروع توليد باتري هاي انرژي يا همان باتريساز  ذخيره ،بحث

موانع بومي سازي توليد باتري در كشور در حال برطرف شدن  ،كشور توسط شركت انرژي توان
  .هستند

  اقتصادي) ت
بيش از  قيمت اوليه خودروهاي هيبريدي و تمام برقي ،هاي ناشي از آلودگي بدون درنظر گرفتن هزينه

خودروهاي درون سوز است يعني تقريباً دو و نيم برابر خودروي درون سوز معادل خودروي هيبريدي 
. ها اضافه شود اما اگر هزينه ناشي از آلودگي خودروهاي درون سوز به قيمت اوليه آن. باشد يا برقي مي

شهر بزرگي مانند قيمت تمام شده يك خودروي برقي تقريبا با قيمت يك خودروي درون سوز در 
  .تهران برابر است
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  زيرساخت خودرو برقيتوسعه فناوري  اندازچشم

  

ی ذیبا  ما شار  عال و با  د  و دا کا   عان  یک  ا ا
ت یا و   ی  ی  دوره ده سا و با  قاو صاد  کالن ا

دم،  ی  د ت ز ود  ت پاک و  ط ز ی   یا ت د
ناوری  ت وزه  سا ان ز ی ا وری اسال ی  وی  و

ت وزه  :ای ا
 گاه A یاز ا ورد  ناوری  ی   یا ه ز ی  د شارژ و 

ی  ی  و و یاز  ورد  ژی  ن ا ای  ت الزم   سا
ه         ٢۵٠٠       ی  ف م دا تای ا گاه شارژ  را A ا

ق  ی  ا و  و  ١۴٠۴راه 
  صان م و  تاری  ه  سا ی با ت ندی داخ وا ی  

ی ما روی  ند و خالق و   وا
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   فناوريتوسعه اهداف 
 :باشد انداز اين سند به شرح زير مي اهداف تعيين شده براي تحقق چشم

 در كشور هاي شارژ ي و ايستگاهبرق يخودرو ياصل يها يبه فناور يابيدست 

 هاي شارژ خودروي برقي هاي ايستگاه سازي و توسعه فناوري بومي  
 تامين انـرژي مـورد نيـاز    يبانيدر پشت رويكشور و به طور خاص وزارت ن تيتوان ظرف شيافزا 

  يبرق يخودروها
 مصـرف  هـاي   نـه يو هزشـدت مصـرف انـرژي     ،هوا يآلودگ زانياهش سهم حمل و نقل در مك

  يليسوخت فس
  

  راهبردهاي توسعه فناوري 
  :هاي شارژ خودروي برقي ايستگاهدر بخش  -الف

كشور از طريق حمايـت  هاي شارژ عمومي و خصوصي در داخل  ايستگاهتوسعه فناوري : 1راهبرد كالن 
  و تشويق صنايع توانمند داخلي به همكاري فعاالنه با پيشگامان اين فناوري در دنيا

 ها كننده اندازها و كنترل همكاري فناورانه در انتقال دانش فني ساخت يكسوسازها، راه 

 هاي شارژ همكاري فناورانه در انتقال دانش فني ساخت اتصاالت و سامانه 

 المللي پذير در بازارهاي بين رقابت صنعتيت توليد محصوال  
هاي شارژ عمومي و خصوصي در داخل كشور از طريـق توسـعه    ايستگاهتوسعه فناوري : 2راهبرد كالن 

  بنيان هاي دانش ها، مراكز پژوهشي و شركت زا و تكيه بر توان دانشگاه درون
 هاي آزمون ايده ساخت نمونه 

 ملي هاي تدوين استانداردها و دستورالعمل 

 هاي نيمه صنعتي ساخت سامانه 

 طراحي و ايجاد شبكه آزمايشگاهي  
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  :خودروي برقي و دوچرخ برقيدر بخش  -ب
خودروي برقي در داخل كشـور از طريـق حمايـت از همكـاري فعاالنـه      توسعه فناوري : 1راهبرد كالن 

  صنايع توانمند داخلي با پيشگامان اين فناوري در دنيا
  خودروي برقيدانش فني ساخت و كسب همكاري فناورانه در انتقال 

 همكاري فناورانه در انتقال و كسب دانش فني ساخت نيروي پيشران و قواي محركه الكتريكي 

 سازهاي انرژي همكاري فناورانه در انتقال و كسب دانش فني ساخت ذخيره 

 دازها و كنترلرهاان همكاري فناورانه در انتقال و كسب دانش فني ساخت راه 

زا و تكيه بـر تـوان    خودروي برقي در داخل كشور از طريق توسعه درونتوسعه فناوري : 2راهبرد كالن 
  بنيان هاي دانش ها، مراكز پژوهشي و شركت دانشگاه
 هاي آزمون ايده طراحي و ساخت نمونه 

 الكتريكيزا در ايجاد دانش فني ساخت نيروي پيشران و قواي محركه  توسعه درون 

 سازهاي انرژي مناسب خودروي برقي دستيابي به دانش فني ذخيره 

 اندازها و كنترلرها دستيابي به دانش فني راه 

 هاي كنترل و مانيتورينگ دستيابي به دانش فني سامانه 

 هاي راهبري و هدايت خودكار دستيابي به دانش فني سامانه 
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  ي توسعه فناوري هاسياستو  اقدامات
  دهي به بازارشكل . 1

  : اقدامات
 كشورهاي ديگر در بخش عمومي  ياستفاده از خودروهاي برقي توليد  
 شارژهاي  فناوري خودرو برقي وايستگاهحوزه تحقيقاتي در هاي  ايجاد زمينه  
 اجرا مشوق قانوني جهت استفاده از خودرو برقي با ديدگاه كاهش مصرف سوخت و آاليندگي  
 كيفيت به منظور افزايش طول عمر و قابليت اطمينـان محصـوالت،    بهره گيري از مواد اوليه با

  خصوصا در اولين دوره توليد محصوالت فناورانه اولويت دار
 شارژ جهت تشويق به مصرفهاي  استفاده از خودروهاي برقي وايستگاه هاي  كاهش هزينه  
  شارژهاي  ايستگاهبررسي فني اقتصادي و بازگشت هزينه  با توجه به سرمايه گذاري مورد نياز  
 خصوصـا در اولـين    ،حمايتي توسط بازيگران در راستاي پشـتيباني از مشـتري  هاي  ارائه بسته

  دوره توليد محصوالت فناورانه اولويت دار
  در مقايسه با  ساير محصوالت "هزينه –كارايي "متعادل سازي رابطه  
 ان حمـل و نقـل عمـومي از    شارژ براي ناوگهاي  واردات تعداد محدود خودروي برقي وايستگاه

مورد نياز اوليه در راستاي طراحي و توليـد  هاي  طريق خودرو ساز به منظور انجام كليه ارزيابي
  داخلي

  حمايت و تسهيل فرآيند واردات و بومي سازي مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز  
 شارژهاي  گاهتجهيز قطعه سازان در جهت تامين مواد و قطعات مورد نياز خودرو برقي وايست  
 ي خــودرو برقــي هــا فنــاوريجهــت تبــادل اطالعــات در خصــوص زيــر هــا  برگــزاري ســمينار

  شارژهاي  وايستگاه
  شـارژ  هـاي   ي خودرو برقي وايسـتگاه ها فناوريايجاد بانك اطالعات خاص و قابل دسترس زير

  مرتبط با اين صنعتهاي  براي بنگاه
 مـواد اوليـه و كـاهش وابسـتگي بـه منـابع        داخلي در تامينهاي  شناسايي و فعالسازي شركت

  خارجي
 شارژهاي  ايجاد فضاي رقابتي بين توليدكنندگان خودروهاي برقي وايستگاه  
 با سوخت فسيليهاي  ايجاد فضاي رقابتي بين بازار خودروي برقي و خودروي  
 طراحي و توسعه شبكه ارزش مناسب براي توسعه بخش خصوصي  
 ان مشاركت بر اساس حجم توليددولتي يا ميزهاي  تعيين معافيت  
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  جهت دهي به سيستم. 2
  :اقدامات

 و فرهنگي ترويجي ،رسانه اي تبليغيهاي  ساخت برنامه  
 تخصصي با امكان استفاده بازديدكنندگان از محصوالتهاي  برگزاري نمايشگاه  
 آموزشي و تخصصي در رسانه هاهاي  ساخت برنامه  
  از خوروهاي با سوخت فسيلياجراي قوانين سخت گيرانه در استفاده  
 تنظيم و اجراي قوانين تشويقي در استفاده از خودروهاي برقي در حمل و نقل عمومي  
 پيشرفتههاي  الگوبرداري از روند توسعه اين فناوري در كشور  
 و عمومي تخصصيهاي  برگزاري نمايشگاه  
 وفق سـاير  علمي در خصوص مسير پيمـوده شـده و يـا تجربـه موفـق و نـام      هاي  پخش برنامه

  كشورها
 شارژ هاي  استانداردسازي خودروهاي برقي وايستگاه  
    ــراي پشــتيباني از توســعه طــرح بررســي نيازهــا و اســتانداردهاي زيرســاختي وزارت نيــرو ب

  شارژهاي  ايستگاه
 توزيع، خـدمات   ،دخيل در امر توليدهاي  تدوين قوانين هماهنگي بين بخشي در ميان دستگاه

  و نظارتي
  اجتماعي بر مبناي استفاده از ناوگان حمـل  هاي  برنده و تالش براي بهبود هنجارقوانين پيش

  و نقل عمومي
 تعيين ميزان ماليات و حق بيمه بر اساس ميزان آاليندگي خودرو  
         كـم آالينـده و   هـاي   قوانين پيش برنـده بـراي اسـتفاده از وسـايل نقليـه مبتنـي بـر سـوخت

  جويي در مصرف سوخت  صرفه
 رسانه اي براي اسـتفاده از خـودروي برقـي    هاي  و متخصصان در تهيه برنامه مشاركت اهل فن

  شارژ براي فرهنگ سازي هاي  وايستگاه
 شارژ برقي و گسترش آن طبق برنامه پيش بينيهاي  تهيه نقشه توسعه ايستگاه  
 شارژهاي  بازنگري نقشه راه توسعه خودروهاي برقي وايستگاه  
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  كارآفريني. 3
  :اقدامات

   فعالسازي بخش خصوصي در خصوص تامين فناوري و زير فناوري متناسب با ايجاد مشـاركت
  با صاحبان فناوري خارجي

 شارژهاي  صنايع خودروسازي و ايستگاههاي  دولتي در قالب وام و يا كاهش مالياتهاي  كمك  
   برقـي  زمينه سازي براي بهره گيري مراكز علمي و صنعتي فعال در زمينه فناوري خودروهـاي

  شارژهاي  وايستگاه
 خـدمات   ،توزيع ،دخيل در امر توليدهاي  تدوين قوانين هماهنگي بين بخشي در ميان دستگاه

  و نظارتي
 اطالع رساني گسترده در سطح عمومي در خصوص قوانين موجود  
 بسترسازي براي فرآيند تجاري سازي با بهره گيري از تجربيات پروژه ها  
 شارژهاي  و توزيع خودرو برقي وايستگاه طراحي و توسعه زنجيره فروش  
    شـارژ در  هـاي   تدوين استانداردهاي الزم در زمينه تجاري سازي خودروهـاي برقـي وايسـتگاه

  داخل كشور
 تخصصي و فن بازارها  با فعالسازي و مشاركت بخش خصوصيهاي  ايجاد زيرساخت نمايشگاه، 

  مراكز تحقيقاتي و صنعتي
  شـارژ و  هـاي   قطعه ساز بـراي توليـد قطعـات ايسـتگاه    هاي  تشرك) فني ،مالي(توانمندسازي

  خودروي برقي
 پيشرو در جهانهاي  مشترك توسعه با شركتهاي  طراحي و اجراي پروژه  
 الزم و امكانات مورد نياز براي توسـعه ايسـتگاه شـارژ و سـاير امكانـات و      هاي  ايجاد زيرساخت

  تجهيزات الزم
 علـم و  هـاي   شـارژ و خـودروي برقـي در پـارك    هاي  اهايجاد كريدورهاي توسعه فناوري ايستگ

  فناوري و مراكز رشد
 هاي شارژ ي خودروي برقي وايستگاهها فناوريدانش بنيان براي توسعه هاي  استفاده از شركت  
        ي هـا  فنـاوري توسعه راهكارها و الگوهاي مناسب بـراي بـومي سـازي دانـش كسـب شـده در

  شارژهاي  خودروي برقي و ايستگاه
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  بسيج منابع. 4
  :اقدامات

  احداث مراكز آموزش و آزمونهاي تعميرات در كشور  
 هاي  با قيمت پايين تر از خودروهاي فسيلي و حمايت گهاي بلند مدت در قالب ليزين ارائه وام

  هاي شارژ و ايستگاه دولتي از مصرف كنندگان خودروهاي برقي
 و موسسات به منظور تجهيز ها  براي بنگاهبلند مدت و كم بهره هاي  تامين سرمايه در قالب وام

  هاي شارژ و خودروي برقي براي ايستگاه الزمهاي  و ايجاد زير ساخت
 جديد صنعتيهاي  با تعريف پروژه ماهر و متخصص افزايش منابع انساني  
 شـارژ در سـطوح   هـاي   جديد در زمينه فنـاوري خـودروي برقـي و ايسـتگاه    هاي  تعريف پروژه

  ...)مراكز تحقيقاتي و  ،فني و حرفه ايهاي  وزشگاهآم،دانشگاه(مختلف 
 معتبر در زمينه قطعـات اوليـه و زيرسـاخت خودروهـاي برقـي و ايجـاد       هاي  شناسايي شركت

  ت براي ورود در اين حوزهالتسهي
        ايجاد  تسهيالت قانوني و حقوقي جهت ارتباط با سـازنده گـان خـارجي جهـت مشـاوره و يـا

  ي قطعات و تجهيزاتانتقال تكنولوژي و دانش فن
  
  مشروعيت بخشي. 5

  :اقدامات
 شـارژ در  هـاي   تدوين برنامه و طرح در زمينه توليد و بره برداري از خودروهاي برقي و ايستگاه

  اجرا و پايش  ،حمايت ،ذيربط جهت تبليغهاي  سطح ملي و ابالغ ان به دستگاه
  خودروي برقي در عملكرد انهافعالسازي هريك از نهادها با شناسايي اثرات مفيد بكارگيري  
 گسترده رسانه ايهاي  پشتيبان با حمايتهاي  افزايش نفوذ گروه  
 توسـعه كشـور   هاي  شارژ و خودروهاي برقي در برنامههاي  ابالغ و گنجاندن بكارگيري ايستگاه

  براي حمايت بخش خصوصي
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  خلق و انتشار دانش. 6
  :اقدامات

  مربوطهانتقال تكنولوژي به همراه دانش فني  
 نها در زمينه آو صنعت و ايجاد ارتباط بين ها  سياستگذاري و حمايت از پژوهشگاه ها، دانشگاه

  خلق دانش فني مشترك با كشورهاي پيشرفته
      سياستگذاراي و حمايت از مراكز علمي و صنعتي در جهت ايجاد دانـش فنـي در ايـن زمينـه

  و مراكز صنعتي خارج از كشورا ه فني و تخصصي از دانشگاههاي  گيري از مشاوره هبهر
 داخلي و اتحادهاي استراتژيك هاي  توسعه شبكه  
 شـارژ و  هـاي   داده اي در قالب آموزش و آشنايي با فناوري ايستگاههاي  و پايگاهها  ايجاد شبكه

  خودرو برقي
         سياست گذاري و حمايت از مراكز علمي و صـنعتي در جهـت ايجـاد دانـش فنـي مـرتبط بـا

  شارژ و خودروي برقيهاي  ايستگاه
        افزايش مطالعات در راستاي بهينه سازي مصرف انـرژي و كـاهش هزينـه سـاخت مبتنـي بـر

  شارژ و خودروي برقيهاي  از ايستگاه برداري بهره
  قطعه ساز و  ،خودروساز(تشكيل انجمن علمي نهادهاي مرتبط(...  
 موفق جهانيهاي  از دانش فني شركت برداري بهره  
 هـاي   موجود در زمينه فنـاوري ايسـتگاه  هاي  و توانمنديها  داده اي از قابليتي ها ايجاد پايگاه

  ..شارژ و خودرو برقي در مراكز آموزشي و پژوهشي و 
 ي هـا  فنـاوري مناسب بـراي بـومي سـازي دانـش كسـب شـده در       هاي  توسعه راهكارها و الگو

  شارژ و خودروي برقيهاي  ايستگاه
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  هاي اجرايي پروژه

 هاي شارژ خودرو برقي ايستگاهطرح  .1

 ها شارژ و آزمون يها ستگاهيا زاتيتجه ياستانداردها نيو تدو هيته .1.1

 يو خصوص يعموم يها شارژ در مكان يها ستگاهيو ساخت ا ياستاندارد طراح نيو تدو هيته .1.2

 ها به كار رفته در آن زاتيشارژ و تجه يها گاهيانواع جا يو بررس مطالعه .1.3

 يو اقتصاد يبا توجه به مالحظات فن يشارژ عموم يها ستگاهيا نهيبه يابيجا .1.4

 يشارژ عموم ستگاهيا نهيبه يابيافزار جا نرم نيو تدو هيته .1.5

 يشارژ خودرو برق يها ستگاهيا يانداز احداث، نصب و راه يها يازمنديدستورالعمل و ن نيتدو .1.6
 يو خصوص يعموم يها در مكان

 شارژ يها ستگاهيا يو حفاظت يمنيا ياستانداردها نيو تدو هيته .1.7

با تعرفه مناسـب و   يبرق يعموم يشارژ به منظور شارژ خودروها يها حداقل زيرساخت جاديا .1.8
  يو عموم ياختصاص يها شارژ در مكان يها ارائه طرح توسعه زيرساخت

 تعيين استانداردهاي مصرف انرژي و ساخت قطعات .1.9

 قدرت تامين و تبادل انرژي بين خودروهاي برقي و شبكه .2

سـال   10تـا   يبرق يخودروها ازيموردن يقدرت و انرژ عيشبكه انتقال و توز يمطالعه و بررس .2.1
 يآت

شـارژ و   يهـا  سـتگاه يبـه ا  يكيالكتر يو اتصال انرژ قيمختلف تزر يها روش يو بررس مطالعه .2.2
 بالعكس

 شارژ ستگاهيدر ا يبرق يجهت درخواست شارژ خودروها ياضيمختلف ر يها مدل نييتع .2.3

 يهـا  سـتگاه ياز نظـر احـداث ا   عيشبكه توز يها ها و زيرساخت ساخت شيپ يو بررس مطالعه .2.4
 شارژ

و  ريدپـذ يتجد يهـا  يشـارژ توسـط انـرژ    يها ستگاهيا ازيموردن يانرژ نيتام يو بررس قيتحق .2.5
 ها يازمنديپراكنده و ن ديتول

 يبـرق در خصـوص گسـترش خودروهـا     عيو توز ديتول يها شركت يالگوها يو بررس مطالعه .2.6
 يبرق

 هاي شارژ عمومي و خصوصي طرح كنترل مانيتورينگ ايستگاه .3

 شارژ يها ستگاهيانتقال داده در ا يو ارتباط يمخابرات طيمح يمطالعه و بررس .3.1
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 ،يمسـكون ( ياختصاصـ  يهـا  طيدر محـ  يبرقـ  يشارژ خودروهـا  يزير برنامه يو بررس مطالعه .3.2
 )يو عموم يتجار

 يشارژ عموم يها ستگاهيا نگيتوريافزار كنترل مان نرم نيو تدو هيته .3.3

 يو تجـار  يدر منازل مسكون يبرق ياستاندارد و پروتكل كنترل شارژ خودرو نيو تدو قيتحق .3.4
 توسط كنتور هوشمند

 شارژ يها ستگاهيدر ا يو فروش انرژ ديافزار خر نرم نيو تدو قيتحق .3.5

 يانسان يرويسامانه شارژ بدون دخالت ن نيو تدو قيتحق .3.6

 يو خصوص يشارژ عموم يها ايستگاه نگيتوريكنترل مان يها آوري سامانه فن سازي بومي .3.7

 يشگاهيآزما رساختيدانش و ز تيريمد .4

 آوري فن رساختيدانش و ز تيريطرح مد .4.1

 يشگاهيآزما رساختيطرح ز .4.2

 آوري ساخت شارژرهاي خودروي برقي سازي فن طرح بومي .5

 يبرق يخودرو عيشارژر سر طرح .5.1

 يبرق يخودرو ميس يشارژر ب طرح .5.2

 يبرق يخودرو يشارژر ابرخازن طرح .5.3

 2و  1 يها شارژر كالس طرح .5.4

 رمتعارفيغ يشارژرها طرح .5.5

 هاي شارژ توسعه تامين كنندگان قطعات و لوازم ايستگاه .5.6

 هاي شارژ آوري ايستگاه ايجاد بستر مناسب و تسهيل شده براي انتقال فن .5.7

 يبرق يخودرو يو كنترلرهاراه اندازها آوري  طرح بومي سازي فن .6

  يكيالكتر يانداز موتورها كنترلر و راهطرح  .6.1
  يبرق يخودرو ساز رهيذخ يكنترل يها سامانهطرح  .6.2
  بدنه و داخل خودرو يكنترل يها سامانهطرح  .6.3
 يبرق يخودرو يو راهبر تيهدا طرح .6.4

  يانرژ يسازها  رهيذخ سازي  طرح بومي .7

  متعارف يها يباترطرح  .7.1
  يديخورش يسازها رهيذخطرح  .7.2
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  ياتم يسازها رهيذخطرح  .7.3
  يابرخازن يسازها رهيذخطرح  .7.4
  بر ابررسانا يمبتن يسازها رهيذخطرح  .7.5
  يكيمكان يسازها رهيذخطرح  .7.6
  يسوخت ليپ يسازها رهيذخطرح  .7.7
 رمتعارفيغ يسازها رهيذخطرح  .7.8

 محركه يروين اي شرانيپ يروين بومي سازي طرح .8

   يبرق يمناسب جهت خودرو يكيالكتر يطرح انواع موتورها .8.1
  باال يها در توان) BLDC(بدون جاروبك  ميمستق انيجر يكيساخت موتور الكتر طرح .8.2
  يبرق يكاربرد در خودرو يبرا يرلوكتانس يكيساخت موتور الكتر طرح .8.3
  ابررسانا يساخت موتورها طرح .8.4
  متناوب انيجر يكيالكتر يموتورها طرح .8.5
  رمتعارفيغ يكيالكتر يموتورها طرح .8.6

و  هـاي شـارژ   و استانداردهاي مرتبط با ايستگاهها  تعرفه ،اقتصادي ،هاي مالي طرح مدل .9
 خودروي برقي

 يگـذار  هيوسـرما  ياصـل  گراني، بـاز تيـ مختلـف مالك  يهـا  روش نـه يدر زم قيـ مطالعه و تحق .9.1
  شارژ يها ستگاهيا

داده  گـاه يشـارژ بـا اسـتفاده از پا    يهـا  سـتگاه يا يارزش اقتصـاد  يها خوشه يو بررس قيتحق .9.2
 يابيبازار

 هاي تشويقي ارائه طرح .9.3

 هاي شارژ طراحي زنجيره ارزش ايستگاه .9.4

 هاي شارژ استقرار مديريت زنجيره ارزش ايستگاه .9.5

 سازي و بررسي طرح يك شبكه پايلوت به منظور پياده .10

  مطالعه و تعيين منطقه و محل منتخب و طراحي مفهومي .10.1
  ايلوت موردنظر سازي و تعيين الزامات پ مطالعه وبررسي شبكه قدرت و توزيع و شبيه .10.2
  مطالعه و طراحي تفصيلي پايلوت موردنظر .10.3
  تامين منابع مالي و ادوات و تجهيزات .10.4
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  اجرا و نصب و مانيتورينگ سامانه پايلوت .10.5

 هاي شارژ خودرو برقي تدوين برنامه اجرايي توسعه ايستگاه .11

 تعيين روش و مدل اجرايي تدوين نقشه راه .11.1

 هاي شارژ ايستگاهتدوين برنامه راهبردي و نقشه راه توسعه  .11.2
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  زيرساخت خودرو برقيتوسعه فناوري ) راه نقشه( نگاشتره
  مربوط به حوزه وزارت نيروهاي  ره نگاشت طرح

  
  

  شارژ خودرو برقيهاي  طرح ايستگاه
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  تامين و تبادل انرژي بين خودروهاي برقي و شبكه قدرت

  
  

  شارژهاي  طرح كنترل و مانيتورينگ ايستگاه
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  بومي سازي فناوري ساخت شارژرهاي خودروي برقيطرح 

  
  

   شارژهاي  طرح بررسي اقتصادي و مديريتي ايستگاه

 
  

 سازي و بررسي طرح يك شبكه پايلوت به منظور پياده
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  نقشه راه توسعه ايستگاه شارژ عمومي

  
  

   مديريت دانش و زير ساخت آزمايشگاهي

 
  

   سازهاي انرژي  ذخيره سازي  طرح بومي
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  محركه يروين اي شرانيپ يرويطرح ن

  
  

  يبرق يخودرو يراه اندازها و كنترلرها يآور فن يساز يطرح بوم

  




