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 مقدمه

در حال توسعه محسوب  انرژي الکتريکي پيش نيازي حياتي در کليه جوامع و کشورهاي توسعه يافته و يا

هاي معقول نقش باال همراه با هزينه با پاياييکيفيت و با ،مين انرژي الکتريکي مطلوبأگردد. تمي

با توجه به وابستگي شديد سزايي در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي هر کشوري خواهد داشت. به

تأمين انرژي الکتريکي کنندگان به هاي مختلف اقتصاد به مصرف انرژي الکتريکي، انتظار مصرفبخش

 اهميت نيز اجتماعي زندگي شدن ترکنولوژي و مدرنبا پيشرفت تکيفيت افزايش يافته است. مطمئن و با

انداز توسعه کشور و با توجه به چشم .شودمي احساس پيش از بيش روز هر مشترکين، تغذيه در تداوم

، آل خود دست نيافته استبه جايگاه مطلوب و ايده پايايياز منظر هنوز وضعيت شبکه برق ايران که 

پايايي در شبکه برق ايران بيش  افزاري مطالعاتافزاري و نرمهاي سختزيرساختاهميت بهبود و توسعه 

ايران امري حياتي  نقشه راه توسعه پايايي در شبکه برقتدوين شود. براين مبنا، از پيش احساس مي

  .است که در اين سند مورد توجه قرار گرفته است

ترسيم روي پايايي شبکه برق ايران، هاي پيش سند ضمن بررسي جامع مشکالت و چالش ايندر 

گيري از با بهرهانداز و اهداف کالن و تحليل شکاف بين وضعيت موجود و مطلوب پايايي در کشور چشم

 ترين خبرگان دانشگاهي و صنعتي اين حوزه انجام شده و سعيات و تجربيات جمعي از شاخصينظر

هاي موجود در کشور، نقشه عملياتي سايي پتانسيلمطالعه تطبيقي با ساير کشورها و شناشده است تا با 

کننده مجموعه اقدامات و بهبود وضعيت پايايي در شبکه برق ايران تدوين شود. اين سند مشخص

 انداز مطلوب پايايي در شبکه برق ايران خواهد بود.هاي مورد نياز جهت نيل به چشمفعاليت
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 پایایی در شبکه برق ایرانتوسعه  اندازچشم

 

وند متعال و هب منظور زم  کال هب خدا  یبهبود سطح زندگ  یربا  سازی ینهبا ات
رمطمئن، پا یمن،ا یاهب شبکه یابیربق و دست  ینمردم رد بعد اتم  و  یدا

 1404رد افق  یاییصنعت ربق کشور رد حوزه پا یست،ز یطهماهنگ با مح 
 است: یصنعت 
  ری محور" رد س  یاییرب تفکر "پا یمبتن  اهگیری یمو تصم    اهیاستگذا
  ری یاستربخوردار از نظام س قدرتمند،  یاییپا رییتو مد گذا

 محور مستقل و دانش
 ینچن و هم ی افزارو رنم  ی افزارسخت یزاتمند از تجه بهره 

 یاییجهت انجام مطالعات پا یازدانش موردن 
  نیروی انسانی كارآمد جهت اراهئ خدمات فنی و مهندسی  یدارا

  شبکه قدرترد یاییمرتبط با پا
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  توسعه پایاییاهداف 

 باشد:انداز اين سند به شرح زير مياهداف تعيين شده براي تحقق چشم

 يزي تأمين و حفظ پاياييربهبود نظام برنامه 

 بهبود تعامالت اثرگذاران و نهادهاي حاکميتي بر پايايي 

  هاي مربوط به پاياييدستورالعملاستانداردها و مجموعه مند نظامتوسعه، تکميل و بهبود 

 ي، نحوه دسترسي و شفافيت اطالعاتتوسعه و بهبود نظام چرخه اطالعات پاياي 

 يابي حوادث در شبکه برق کشوريشهبيني و رتوسعه و بهبود نظام پيش 

 مند دانش پايايي و مهارت اثرگذاراننظامو بهبود  ساماندهي مديريت دانش 

 ات ناظر بر مديريت پايايي شبکه برق کشورمقرر توسعه، تکميل و بهبود   

 ظارت بر اجراي مقررات پايايي در صنعت برق کشوربهبود نظام پايش و ن 

 

 راهبردهاي توسعه پایایی 

هاي پيش روي توسعععه پايايي در طور کلي، مجموعه راهبردهاي کالن موردنياز جهت غلبه بر چالشبه

 شبکه برق ايران به شرح زير خواهد بود:

 رمحوقدرتمند، مستقل و دانش يفناور تيريو مد گذارياستياستقرار نظام س 

  با رويکرد تحقيق و توسعه داخليهاي راهبردي پايايي در حوزهتوسعه دانش 

 هاي مرتبط با پايايي در شبکه برق ايراناستانداردها و دستورالعمل پياده سازي 

  ي متخصصانريکارگبهاي ي برسازنهيزمي انساني کارآمد و هاهيسرماتوسعه 

 داريپا يمنابع مال نيتأم   

 ذينفعان مختلف يآگاه شيمنظور افزابه يرسانو اطالع جيترو ،يسازفرهنگ 
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 ي توسعه پایایی هاسیاستو  اقدامات

هاي موردنياز در جهت تحقق اهداف سععند توسعععه پايايي در طور کلي، مجموعه اقدامات و سععياسععتبه

 شرح زير خواهد بود:شبکه برق ايران به 

 و با هدف استفاده  ينوآور يهاشبکه يکعنوان عامل تحربه يمل يهاخوشه پروژه يفتعر

ها ؛ شامل طرحو ...( ياندانش بن يهاشرکت يقي،)اشخاص حق کشور هاييتاز ظرف يحداکثر

 هاي اجرايي سندبيني شده در بخش پروژههاي پيشو پروژه

 ؛ شامل:که برق ايرانمرکز توسعه پايايي شب تشکيل 

 مرکز يتدوين برنامه راهبرد 

 اقدامات اجرايي الزم در خصوص شروع به کار مرکز انجام 

 ؛ شامل:و پژوهش مرتبط با پايايي شبکه برق ايران يقاز تحق حمايت 

 و کاربردي مطالعاتيو دکتري هاي کارشناسي ارشد حمايت مالي از پايان نامه 

  هانتايج پايان نامهحمايت تشويقي از صنعتي شدن 

 ؛ شامل:هاي علمي، صنفي و غيردولتيتشکل يگاهجا يتبه ايجاد و تقو کمک 

 در شبکه  پاياييهاي علمي، صنفي و غيردولتي حامي توسعه سيس دفتر ارتباط با تشکلأت

 برق

 هاي علمي، صنفي و غيردولتي حامي توسعه هاي توسعه تشکلو شناسايي زمينه مطالعه

 ه برق و راهکارهاي انگيزشي و حمايتي از آنهاپايايي در شبک

 هاي فعال به منظور ارائه آخرين اخبار و تحوالت رساني به تشکلو توسعه شبکه اطالع ايجاد

 و تصميمات اخذ شده در حوزه پايايي در شبکه برق

 سازي براي برقراري تبادل علمي و فني بين هاي فعال و زمينهخدمات علمي به تشکل ارائه

 هاي داخل و خارج کشورا و ساير تشکلآنه

 گذاري دانش اشتراکو بانک اطالعاتي مناسب براي استفاده پژوهشگران حوزه پايايي  ايجاد

 توليدشده توسط آنها در اين بانک اطالعاتي

 هاي مرتبط با پايايي در شبکه برق ايراناستانداردها و دستورالعمل تدوين 

 ازيمورد ن يمطالعات راهبرد استمرار 

 ؛ شامل:يدارپا يمنابع مال ينمنظور تامسازوکار مناسب به ايجاد 
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 مالي  ينتام يهامطالعه و بررسي انواع روش 

 توسعه پايايي شبکه  ينهکشورها در زم يرسا يمال ينتام يزممکان ينهدر زم يقيتطب مطالعات

 برق 

 توسعه پايايي شبکه برق ايران يبرا يدارپا يمنابع مال ينتام يزممکانو اجراي  تدوين 

 هاي آموزش عمومي پايايي براي کارشناسان و مديران صنعت برقدوره برگزاري 

 

 هاي اجراییپروژه

شه طرح به سعه پايايي در    ها و پروژهطور کلي، خو سند تو هاي اجرايي موردنياز در جهت تحقق اهداف 

 شبکه برق ايران به شرح زير خواهد بود:

  هاي اطالعاتي و طراحي سيستم يکپارچه و جامع مديريت اطالعات رسي سيستمبرطرح اجرايي

برداري با در نظر گرفتن هاي تعمير، نگهداري و بهرهها و برنامهحوادث تجهيزات، خاموشي

 هاي:؛ شامل پروژههاي اطالعاتي موجودسيستم

 يهامدل يعاتاطال هاييازمنديبه ن ييمنظور پاسخگوهب يجامع اطالعات يستمس يطراح 

 يعتوزتوليد، انتقال و در سطوح  يزاتپايايي تجه

 در  ياييپا يستميس يهاشاخص يدهمناسب جهت گزارش يگردش کار اطالعات طراحي

 يعتوزتوليد، انتقال و هاي بخش

 و سيستم مديريت اطالعاتي يکپارچه اطالعاتي بانک سازيپياده 

 اطالعاتي يکپارچهو سيستم مديريت  اطالعاتيبانک  آموزش 

  يکپارچهو استقرار سيستم  يمحاسبات يها و ابزارهااستانداردها، دستورالعمل ينتدوطرح اجرايي 

 هاي:؛ شامل پروژهشبکه در سطوح توليد، انتقال و توزيع پاياييانجام مطالعات 

 زم ها و استانداردهاي الهاي الگوي عملکردي پايايي کشور به دستورالعملبررسي نيازمندي

 جهت انجام مطالعات پايايي شبکه

 ها و استانداردهاي موجود در زمينه انجام مطالعات سنجي استفاده از دستورالعملامکان

 هاي مورد نيازپايايي شبکه و تدوين استانداردها و دستورالعمل
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 سنجي استفاده از آنها در تدوين بررسي ابزارهاي محاسباتي مطالعات پايايي موجود و امکان

ابزار محاسباتي مناسب براي انجام مطالعات پايايي شبکه برق ايران منطبق بر الگوي 

 عملکردي پايايي

  شبکه در سطوح توليد، انتقال و توزيع پاياييانجام مطالعات  يکپارچهاستقرار سيستم 

 انجام مطالعات ها و ابزارهاي محاسباتي تدوين شده جهت آموزش استانداردها، دستورالعمل

 در کشور شبکه يپاياي

 هاي الزم در سطوح توليد، انتقال و توزيع ابزارهاي محاسباتي و دستورالعمل طرح اجرايي تدوين

 تعميراتو  نگهداري ريزيي شبکه، برنامههاي توسعههمحور در زمين پاياييبراي انجام مطالعات 

 هاي: ؛ شامل پروژهبرداريو بهره

 توسعه شبکه ينهمحور در زم پاياييام مطالعات هاي الزم براي انجبررسي دستورالعمل 

 محور  پاياييهاي موردنياز براي انجام مطالعات ابزارهاي محاسباتي و تدوين روش بررسي

 توسعه شبکه ينهدر زم

 پاياييها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار-

 هاي الزماجراي آموزش توسعه شبکه و ينهمحور در زم

 ريزي برنامه ينهمحور در زم پاياييهاي الزم براي انجام مطالعات دستورالعمل بررسي

 تعميراتو  نگهداري

 محور  پاياييهاي موردنياز براي انجام مطالعات ابزارهاي محاسباتي و تدوين روش بررسي

 تعميراتو  نگهداريريزي برنامه ينهدر زم

 پاياييها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار-

 هاي الزمو اجراي آموزش تعميراتو  نگهداريريزي برنامه ينهمحور در زم

 برداريبهره ينهمحور در زم پاياييهاي الزم براي انجام مطالعات دستورالعمل بررسي 

 محور  پاياييهاي موردنياز براي انجام مطالعات روشابزارهاي محاسباتي و تدوين  بررسي

 برداريبهره ينهدر زم

 پاياييها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتي مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار-

 هاي الزمبرداري و اجراي آموزشبهره ينهمحور در زم

 اهاي مرتبط با تمرکز بر کارکردب طراحي الگوي کارکردي پايايي در شبکه برق ايران، پروژه 

 هاي الزم براي استقرار آناطالعات و مطالعات پايايي و ايجاد ظرفيت
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 ينمشترک يخاموش هايينههز ينتخم پروژه 

 ها در هر يک از مؤسسات برق و تدوين دستورالعمل پاياييتدوين مشخصات واحد مطالعات  پروژه

 و موارد مربوطه

 يرانشبکه برق ا پاياييبر  يمياقل يطشرا ييراتو ارزيابي چالش تغ يبررس پروژه 

 يرانشبکه برق ا پاياييبر  يرسانسوخت هاييستمس يتکفا يهاچالش يبررس پروژه 

 شبکه ياييسمت مصرف جهت بهبود پا هاييلتوسعه پتانس پروژه 

 حفاظت و کنترل در شبکه برق  يش،گسترده پا يهناح هاييستمتوسعه س يسنجامکان پروژه

 يرانا

 يدپذيرتجد هاييمنابع انرژ پايايي يهابررسي و ارزيابي چالش پروژه 

 قدرت يهاهوشمند در شبکه يهالفهؤم پايايي يهاچالش يابيو ارز يبررس پروژه 

 يعيدر برابر سوانح طب يرانشبکه برق ا پذيرييبآس يبررس پروژه 

 يرانبرق در ا يبازارها يريگو شکل يدساختارتجد يندآفر پايايي يهاچالش يبررس پروژه 

 يرانشبکه برق ا ياييبر پا يستز يطحفاظت از مح هايياستس تأثير يبررس پروژه 

  



 ایران برق پایایی در شبکه توسعه نقشه راهسند راهبردی و 

 

8 

 راه( توسعه پایایی در شبکه برق ایران)نقشه نگاشتره
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