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 مقدمه

در حال توسعه محسوب  انرژي الکتریکی پیش نیازي حیاتی در کلیه جوامع و کشورهاي توسعه یافته و یا

هاي معقول نقش باال همراه با هزینه با پایاییکیفیت و با ،مین انرژي الکتریکی مطلوبأگردد. تمی

با توجه به وابستگی شدید سزایی در رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعی هر کشوري خواهد داشت. به

تأمین انرژي الکتریکی کنندگان به هاي مختلف اقتصاد به مصرف انرژي الکتریکی، انتظار مصرفبخش

 اهمیت نیز اجتماعی زندگی شدن ترکنولوژي و مدرنبا پیشرفت تکیفیت افزایش یافته است. مطمئن و با

انداز توسعه کشور و با توجه به چشم .شودمی احساس پیش از بیش روز هر مشترکین، تغذیه در تداوم

، آل خود دست نیافته استبه جایگاه مطلوب و ایده پایاییاز منظر هنوز وضعیت شبکه برق ایران که 

پایایی در شبکه برق ایران بیش  افزاري مطالعاتافزاري و نرمهاي سختزیرساختاهمیت بهبود و توسعه 

ایران امري حیاتی  نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برقتدوین شود. براین مبنا، از پیش احساس می

  .است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است

ترسیم روي پایایی شبکه برق ایران، هاي پیش سند ضمن بررسی جامع مشکالت و چالش ایندر 

گیري از با بهرهانداز و اهداف کالن و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب پایایی در کشور چشم

 ترین خبرگان دانشگاهی و صنعتی این حوزه انجام شده و سعیات و تجربیات جمعی از شاخصینظر

هاي موجود در کشور، نقشه عملیاتی سایی پتانسیلمطالعه تطبیقی با سایر کشورها و شناشده است تا با 

کننده مجموعه اقدامات و بهبود وضعیت پایایی در شبکه برق ایران تدوین شود. این سند مشخص

 انداز مطلوب پایایی در شبکه برق ایران خواهد بود.هاي مورد نیاز جهت نیل به چشمفعالیت
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 پایایی در شبکه برق ایرانتوسعه  اندازچشم

 

ور ز  عال و   د  و دا کال   د  یا  سازی هبا ات ح ز  یود 
عد   یق و د  ندم   ه یا ب رن، پا ن،ا یا  و  یدا

نگ با   وزه پا ت،ز طما ور   ق  یت  ق  یا  ۱۴۰۴ ا
ت: ی   ا

ف "پا ی   ی  ری ور"    یا ذا ت  ری مو     یا
ظام    توردار از  ری یا د ذا یپا و  ند،  یا در

ش  ور ل و دا
ارت زاتند از  ه  م  ی ا ارو  م ی ا  ن و 

ورد  ش  عات پا یازدا طا جام  یت ا  یا
ی  یدارا   ند ی و  دمات  ت ارا  د  ی کارآ سا روی ا

یط با پا درت یا ه  ب   
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  توسعه پایاییاهداف 

 باشد:انداز این سند به شرح زیر میاهداف تعیین شده براي تحقق چشم

 یزي تأمین و حفظ پایاییربهبود نظام برنامه 

 بهبود تعامالت اثرگذاران و نهادهاي حاکمیتی بر پایایی 

 هاي مربوط به پایاییدستورالعملاستانداردها و مجموعه مند نظامتوسعه، تکمیل و بهبود  

 ی، نحوه دسترسی و شفافیت اطالعاتتوسعه و بهبود نظام چرخه اطالعات پایای 

 یابی حوادث در شبکه برق کشوریشهبینی و رتوسعه و بهبود نظام پیش 

 مند دانش پایایی و مهارت اثرگذاراننظامو بهبود  ساماندهی مدیریت دانش 

   ات ناظر بر مدیریت پایایی شبکه برق کشورمقرر توسعه، تکمیل و بهبود 

 ظارت بر اجراي مقررات پایایی در صنعت برق کشوربهبود نظام پایش و ن 

 

 راهبردهاي توسعه پایایی 

ــعه پایایی در طور کلی، مجموعه راهبردهاي کالن موردنیاز جهت غلبه بر چالشبه هاي پیش روي توس
 شبکه برق ایران به شرح زیر خواهد بود:

 رمحوقدرتمند، مستقل و دانش يفناور تیریو مد گذارياستیاستقرار نظام س 

 با رویکرد تحقیق و توسعه داخلیهاي راهبردي پایایی در حوزهتوسعه دانش  
 هاي مرتبط با پایایی در شبکه برق ایراناستانداردها و دستورالعمل پیاده سازي 
 ي متخصصانریکارگبهاي ي برسازنهیزمي انسانی کارآمد و هاهیسرماتوسعه  
   داریپا یمنابع مال نیتأم 

 ذینفعان مختلف یآگاه شیمنظور افزابه یرسانو اطالع جیترو ،يسازفرهنگ 
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 ي توسعه پایایی هاسیاستو  اقدامات

هاي موردنیاز در جهت تحقق اهداف ســند توســعه پایایی در طور کلی، مجموعه اقدامات و ســیاســتبه
 شرح زیر خواهد بود:شبکه برق ایران به 

و با هدف استفاده  ينوآور يهاشبکه یکعنوان عامل تحربه یمل يهاخوشه پروژه یفتعر 
ها ؛ شامل طرحو ...) یاندانش بن يهاشرکت یقی،(اشخاص حق کشور هايیتاز ظرف يحداکثر
 هاي اجرایی سندبینی شده در بخش پروژههاي پیشو پروژه

 ؛ شامل:که برق ایرانمرکز توسعه پایایی شب تشکیل 

 مرکز يتدوین برنامه راهبرد 

 اقدامات اجرایی الزم در خصوص شروع به کار مرکز انجام 

 ؛ شامل:و پژوهش مرتبط با پایایی شبکه برق ایران یقاز تحق حمایت 

 و کاربردي مطالعاتیو دکتري هاي کارشناسی ارشد حمایت مالی از پایان نامه 

 هانتایج پایان نامهحمایت تشویقی از صنعتی شدن  
 ؛ شامل:هاي علمی، صنفی و غیردولتیتشکل یگاهجا یتبه ایجاد و تقو کمک 

در شبکه  پایاییهاي علمی، صنفی و غیردولتی حامی توسعه سیس دفتر ارتباط با تشکلأت 
 برق

هاي علمی، صنفی و غیردولتی حامی توسعه هاي توسعه تشکلو شناسایی زمینه مطالعه 
 ه برق و راهکارهاي انگیزشی و حمایتی از آنهاپایایی در شبک

هاي فعال به منظور ارائه آخرین اخبار و تحوالت رسانی به تشکلو توسعه شبکه اطالع ایجاد 
 و تصمیمات اخذ شده در حوزه پایایی در شبکه برق

سازي براي برقراري تبادل علمی و فنی بین هاي فعال و زمینهخدمات علمی به تشکل ارائه 
 هاي داخل و خارج کشورا و سایر تشکلآنه

گذاري دانش اشتراكو بانک اطالعاتی مناسب براي استفاده پژوهشگران حوزه پایایی  ایجاد 
 تولیدشده توسط آنها در این بانک اطالعاتی

 هاي مرتبط با پایایی در شبکه برق ایراناستانداردها و دستورالعمل تدوین 
 ازیمورد ن يمطالعات راهبرد استمرار 
 ؛ شامل:یدارپا یمنابع مال ینمنظور تامسازوکار مناسب به ایجاد 
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 مالی  ینتام يهامطالعه و بررسی انواع روش 

توسعه پایایی شبکه  ینهکشورها در زم یرسا یمال ینتام یزممکان ینهدر زم یقیتطب مطالعات 
 برق 

 توسعه پایایی شبکه برق ایران يبرا یدارپا یمنابع مال ینتام یزممکانو اجراي  تدوین 

 هاي آموزش عمومی پایایی براي کارشناسان و مدیران صنعت برقدوره برگزاري 

 

 هاي اجراییپروژه

شه طرح به سعه پایایی در    ها و پروژهطور کلی، خو سند تو هاي اجرایی موردنیاز در جهت تحقق اهداف 
 شبکه برق ایران به شرح زیر خواهد بود:

هاي اطالعاتی و طراحی سیستم یکپارچه و جامع مدیریت اطالعات رسی سیستمبرطرح اجرایی  
برداري با در نظر گرفتن هاي تعمیر، نگهداري و بهرهها و برنامهحوادث تجهیزات، خاموشی

 هاي:؛ شامل پروژههاي اطالعاتی موجودسیستم

 يهامدل یعاتاطال هايیازمنديبه ن ییمنظور پاسخگوهب یجامع اطالعات یستمس یطراح 
 یعتوزتولید، انتقال و در سطوح  یزاتپایایی تجه

در  یاییپا یستمیس يهاشاخص یدهمناسب جهت گزارش یگردش کار اطالعات طراحی 
 یعتوزتولید، انتقال و هاي بخش

 و سیستم مدیریت اطالعاتی یکپارچه اطالعاتی بانک سازيپیاده 
 اطالعاتی یکپارچهو سیستم مدیریت  اطالعاتیبانک  آموزش 

 یکپارچهو استقرار سیستم  یمحاسبات يها و ابزارهااستانداردها، دستورالعمل ینتدوطرح اجرایی  
 هاي:؛ شامل پروژهشبکه در سطوح تولید، انتقال و توزیع پایاییانجام مطالعات 

زم ها و استانداردهاي الهاي الگوي عملکردي پایایی کشور به دستورالعملبررسی نیازمندي 
 جهت انجام مطالعات پایایی شبکه

ها و استانداردهاي موجود در زمینه انجام مطالعات سنجی استفاده از دستورالعملامکان 
 هاي مورد نیازپایایی شبکه و تدوین استانداردها و دستورالعمل



 ایران برق پایایی در شبکه توسعه نقشه راهسند راهبردي و 

 

6 

سنجی استفاده از آنها در تدوین بررسی ابزارهاي محاسباتی مطالعات پایایی موجود و امکان 
ابزار محاسباتی مناسب براي انجام مطالعات پایایی شبکه برق ایران منطبق بر الگوي 

 عملکردي پایایی
 شبکه در سطوح تولید، انتقال و توزیع پایاییانجام مطالعات  یکپارچهاستقرار سیستم  
انجام مطالعات ها و ابزارهاي محاسباتی تدوین شده جهت آموزش استانداردها، دستورالعمل 

 در کشور شبکه یپایای
هاي الزم در سطوح تولید، انتقال و توزیع ابزارهاي محاسباتی و دستورالعمل طرح اجرایی تدوین 

 تعمیراتو  نگهداري ریزيي شبکه، برنامههاي توسعههمحور در زمین پایاییبراي انجام مطالعات 
 هاي: ؛ شامل پروژهبرداريو بهره

 توسعه شبکه ینهمحور در زم پایاییام مطالعات هاي الزم براي انجبررسی دستورالعمل 
محور  پایاییهاي موردنیاز براي انجام مطالعات ابزارهاي محاسباتی و تدوین روش بررسی 

 توسعه شبکه ینهدر زم
-پایاییها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار 

 هاي الزماجراي آموزش توسعه شبکه و ینهمحور در زم
ریزي برنامه ینهمحور در زم پایاییهاي الزم براي انجام مطالعات دستورالعمل بررسی 

 تعمیراتو  نگهداري
محور  پایاییهاي موردنیاز براي انجام مطالعات ابزارهاي محاسباتی و تدوین روش بررسی 

 تعمیراتو  نگهداريریزي برنامه ینهدر زم
-پایاییها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار 

 هاي الزمو اجراي آموزش تعمیراتو  نگهداريریزي برنامه ینهمحور در زم
 برداريبهره ینهمحور در زم پایاییهاي الزم براي انجام مطالعات دستورالعمل بررسی 
محور  پایاییهاي موردنیاز براي انجام مطالعات روشابزارهاي محاسباتی و تدوین  بررسی 

 برداريبهره ینهدر زم
-پایاییها، استانداردها و ابزارهاي محاسباتی مرتبط با انجام مطالعات دستورالعمل استقرار 

 هاي الزمبرداري و اجراي آموزشبهره ینهمحور در زم
 اهاي مرتبط با تمرکز بر کارکردب طراحی الگوي کارکردي پایایی در شبکه برق ایران، پروژه 

 هاي الزم براي استقرار آناطالعات و مطالعات پایایی و ایجاد ظرفیت
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 ینمشترک یخاموش هايینههز ینتخم پروژه 
ها در هر یک از مؤسسات برق و تدوین دستورالعمل پایاییتدوین مشخصات واحد مطالعات  پروژه 

 و موارد مربوطه
 یرانشبکه برق ا پایاییبر  یمیاقل یطشرا ییراتو ارزیابی چالش تغ یبررس پروژه 
 یرانشبکه برق ا پایاییبر  یرسانسوخت هايیستمس یتکفا يهاچالش یبررس پروژه 
 شبکه یاییسمت مصرف جهت بهبود پا هايیلتوسعه پتانس پروژه 
حفاظت و کنترل در شبکه برق  یش،گسترده پا یهناح هايیستمتوسعه س یسنجامکان پروژه 
 یرانا
 یدپذیرتجد هاييمنابع انرژ پایایی يهابررسی و ارزیابی چالش پروژه 
 قدرت يهاهوشمند در شبکه يهالفهؤم پایایی يهاچالش یابیو ارز یبررس پروژه 
 یعیدر برابر سوانح طب یرانشبکه برق ا پذیريیبآس یبررس پروژه 
 یرانبرق در ا يبازارها یريگو شکل یدساختارتجد یندآفر پایایی يهاچالش یبررس پروژه 
 یرانشبکه برق ا یاییبر پا یستز یطحفاظت از مح هايیاستس تأثیر یبررس پروژه 
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 راه) توسعه پایایی در شبکه برق ایران(نقشه نگاشتره
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