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سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

این سند مربوط به خروجی نهایی پروژه مطالعاتی «تدوین اسناد راهبردی شبکه هوشمند برق
ایران» از زیرمجموعه «طرح ملی شبکه هوشمند برق ایران» بوده که بر اساس مصوبه سال 1392
شورای عالی عتف انجام پذیرفته است.
الزم به ذکر است که این سند راهبردها ،سیاستها و اقدامات مرتبط با توسعه فناوریهای
شبکه هوشمند را شامل میشود و راهبردها ،سیاستها و اقدامات در بخش پیادهسازی شبکه
هوشمند در سند جداگانهای تدوین و ارایه میشود.
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فهرست

 -1مقدمه

برق و فراهم آمدن امکان جریان دو نویه داده و انرژی میان مشترکین و شبکه برق انت که زمینبهنباز ببه کبار یری
فناوریهای متعدد برای ایجاد قابلیتهای جدید در شبکه برق میشود .به طور کلی شبکه هوشمند ببر نیازمنبدیهبای
مشترکی صحه می ذارد که عبارتند از:


تامین و مصرف کارا و پایدار برق



بهرهمندی از نیستم مقیاس سترده تامین برق براناس فناوریهای مدرن و پیشرفته فاوا



ارتقاء و ذار زیرناختهای موجود به زیرناختی نوین ،پویا و کارآمد



یکپارچهنازی مولدهای پراکنده و تجهیزات ذخیره انرژی
1



یکپارچهنازی مصرفکنندهها به صورت تولیدکننده



انتفاده از تجهیزات هوشمند و مزایای آن



بهکار یری فناوریهای عملیات غیرمتمرکز شبکه



بهرهمندی از محصوالت و خدمات بازارهای جدید انرژی



بهکار یری و ارتقای فناوریها و خدمات فاوا بر اناس عملیات مدیریت به منظور تونعه نیستمهای
مدیریت انرژی ،نیستمهای مدیریت شبکه و غیره

به این ترتیب انتظار میرود که با انتفاده از فناوریهای شبکه هوشمند ببرق ،زنجیبره تبامین انبرژی از مولبدها و
نیرو اهها تا مصرفکننده نهایی متحول شود و با تغییر فناوریها و نیازهای جامعه زنجیره تامین صبنعت ببرق از شبکل
ننتی یک طرفه ،متمرکز و نلسله مراتبی به شکلی غیرمتمرکز ،شبکهای و پویبا تغییبر یاببد شببکه ببرق ببه شبکلی
ستردهتر ،مجهزتر و با اتصاالت متقابل بیشبتر درآمبده و نیسبتمهبای توزیبع هوشبمند توانمنبدیهبای مشبترکین و
تامینکنند ان را افزایش دهد.

Prosumer

1
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شبکه هوشمند برق حاصل افزوده شدن فناوریهای اطالعات و ارتباطات (فاوا) و اینترنت اشیاء به شببکه نبنتی

تونعه شبکه هوشمند برق مبتنی بر ضرورتهای متعددی در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی
انت که اهم موارد آن عبارتند از:
 -1ارتقای کارایی و قابلیت اطمینان تامین برق
 -2کاهش تلفات شبکه انتقال و توزیع برق
 -3انتفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود و بالطبع تعویق نرمایه ذاری تونعه ظرفیتهای جدید تولید ،انتقال و
توزیع
 -4مدیریت بهینه داراییها و صرفهجویی در هزینههای عملیاتی
 -5کاهش میزان اوج مصرف
 -6مدیریت بهینه مصرف انرژی
 -7ایجاد زیرناختی جهت تونعه مولدهای پراکنده اعم از مولدهای تولید همزمان برق و حرارت و تجدیدپذیر
 -8ارتقای نطح پایداری و امنیت انرژی
 -9ارائه خدمات بهتر و ارتقای نطح رضایتمندی مشترکین برق
 -11کاهش انتشار آالیندههای زیست محیطی
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 -2ضرورتهای اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی توسعه شبکه هوشمند برق

ارزشهای حاکم بر حوزه نیانت ذاری شبکه هوشمند برق کشور عبارتند از:
 -1اعتقاد به ارزشمندی علم و دانش و لزوم انتفاده و حرانت از نرمایههای انسانی
 -2انتفاده بهینه از منابع و امکانات
 -3جلو یری از اتالف و صرفهجویی در مصرف منابع
 -4اهتمام به آیندهنگری و برنامهریزی و کاهش میزان خطرپذیری
 -5رعایت عدالت در تونعه بخشها و مناطق کشور
 -6خدمترنانی و ارتقای نطح رضایت جامعه
 -7صیانت از حقوق نسلهای آینده
 -8حفظ محیط زیست و جلو یری از تخریب آن
 -9تقویت روحیه مشارکت و مسؤولیتپذیری آحاد جامعه
 -11حفظ حریم خصوصی شهروندان

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

 -3ارزشها

جمهوری انالمی ایران در یک افق زمانی ده ناله تا نال  ،1414در رانتای اهداف تونعه شبکه هوشمند برق به
عنوان شبکهای کارا ،امن ،منعطف و پایدار که برق با کیفیت و قابلیت اطمینان مورد درخوانت مشترکین و ذینفعان را در
اختیار آنان قرار میدهد و با انتفاده از فناوریهای اطالعات و ارتباطات ،نامانههای هوشمند مدیریت ،فناوریهای نوین
شبکه قدرت ،اینترنت اشیاء و قابلیت یکپارچهنازی منبابع پراکنبده اعبم از مولبدهای تولیبد همزمبان ببرق و حبرارت،
تجدیدپذیر و ذخیرهنازها موجبات تعامل پویای ذینفعان کل نیستم انرژی الکتریکی و نیبز مبدیریت بهینبه عرضبه و
تقاضای آن در بازار رقابتی را فراهم میآورد و به دنبال تثبیت و ارتقای جایگاه ایران ببه عنبوان کشبور اول منطقبه در
تونعه فناوری و توان پیادهنازی شبکه هوشمند برق خواهد بود.
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 -4چشمانداز شبکه هوشمند برق ایران

نیانتهای کالن تونعه فناوریهای شبکه هوشمند برق به شرح زیر انت:
 -1توجه به نرمایههای انسانی به عنوان عامل اصلی ایجاد مزیت رقابتی و ارزش افزوده.
 -2تمرکز در نیانتگذاری با رویکرد ملی و فرابخشی و هماهنگی و نظاممندی در اجرا.
 -3توجه به حداکثر نمودن ارزش افزوده ناشی از تونعه فناوریهای شبکه هوشمند برق.
 -4تاکید بر همافزایی میان فعالیتهای بخشهای برق ،از ،آب و ارتباطات در زمینه تونعه فناوریهای شبکه
هوشمند.
 -5انتفاده حداکثری از توانمندیها و ظرفیتهای ملی و حمایت از تولید داخلی.
 -6اولویتدهی به مشارکت بخش خصوصی و جلب مشارکت حداکثری شهروندان و نایر ذینفعان در دنتیابی به
اهداف.
 -7تاکید بر همکاری ،تعامل و مشارکت بینالمللی در تونعه نظاممند فناوریهای شبکه هوشمند.
 -8فرهنگنازی در رانتای سترش انتفاده از فناوریهای حوزه شبکه ،ناختمان و شهر هوشمند.
 -9بسترنازی و توانمندنازی مشترکین به منظور مدیریت بهینه تولید و مصرف انرژی و تحقق شهر هوشمند.
 -11تولید و صادرات دانش فنی و محصوالت مرتبط با شبکه هوشمند.
 -11تشویق نرمایه ذاری خارجی به منظور تونعه ظرفیت تولید از طریق ایجاد اعتمادپذیری اقتصادی.
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 -5سیاستهای کالن

در رانتای چشمانداز شبکه هوشمند برق ایران و تونعه فناوریهای آن و با توجه به انناد باالدنتی ،اهداف کالن
تونعه فناوری های شبکه هوشمند برق ایران به صورت زیر انت:
 -1دنتیابی به چرخه فناوری تولید ادوات شبکه هوشمند برق.
 -2حضور در میان تولیدکنند ان مطرح جهانی و دنتیابی به جایگاه اول منطقه در تولید صنعتی بومی رقابت پذیر
ادوات شبکه هوشمند به ویژه کنتورهای هوشمند ،نامانههای مدیریت هوشمند انرژی و ناختمان و نامانه های
پایش ،کنترل و حفاظت شبکه برق.
 -3دنتیابی به توان تأمین  111درصدی نیازهای داخلی در حوزه کنتورهای هوشمند در افق  1414به طوریکه
حداقل  71درصد تعداد کنتورهای هوشمند نصب شده تولید داخل باشند.
 -4ارتقای توان صادراتی در حوزه خدمات مهندنی و همچنین تجهیزات شبکه هوشمند به ویژه کنتورهای هوشمند
به میزان حداقل  21درصد تولیدات داخل.
 -5دنتیابی به دانش فنی بومی نیستمهای مدیریت دادههای کنتورهای هوشمند (.)MDMS1
 -6دنتیابی به دانش فنی و خوداتکایی در طراحی و تولید نخت افزارها و نرم افزارهای مرتبط با نیستمهای
مدیریت هوشمند انرژی و ناختمان و خانههای هوشمند و اینترنت اشیاء.
 -7خوداتکایی در زمینه تجهیزات و نامانههای ارتباطات شبکه هوشمند و زیرناخت مراکز داده.
 -8خوداتکایی در طراحی ،تولید نرمافزارها و پیادهنازی مراکز پایش و کنترل شبکه اصلی برق.
 -9دنتیابی به دانش فنی طراحی و تولید نامانههای پایش ،حفاظت و کنترل اعم از محلی و نطح سترده،2
اتومانیون توزیع و .SCADA3

)Meter Data Management System (MDMS

1

) Wide Area Monitoring, Protection and Control (WAMPACو )Wide Area Monitoring Systems (WAMS

2

)Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA

3
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 -6اهداف کالن

 -11تونعه فناوریهای مدیریت بار به منظور کاهش هزینههای تامین برق ،کاهش خسارت ناشی از حوادث شبکه و
 -11دنتیابی به جایگاه اول منطقه و قرار رفتن میان  5کشور برتر آنیا در تولید علم و انتشار مقاالت.

یها
 -7راهبردها و اقدامات توسعه فناور 
راهبرد  :1توسعه دانش فنی و بومیسازی فناوریهای اولویتدار شبکه هوشمند برق
 -1فناوری کنتورهای هوشمند:
 تونعه و تجارینازی فناوری کنتور هوشمند و فناوریهای وابسته. تونعه نامانههای مدیریت دادههای کنتورهای هوشمند بومی (.)MDMS تدوین انتاندارد ملی کنتورهای هوشمند و نیستمهای وابسته. پژوهش امنیت انتفاده از کنتورهای هوشمند و نیستمهای مخابراتی. تونعه نختافزاری متمرکزکنندههای محلی داده کنتورها و شبکههای ارتباطی محلی و منطقهای. پروژه یکپارچهنازی قرائت کنتورهای از و آب با کنتورهای هوشمند برق تدوین طرح جامع تونعه کنتورهای هوشمند بومی. ایجاد مرکز تحقیقات کنتورهای هوشمند (تونعه فناوری تولید و بهره یری از داده ها). ایجاد ازمایشگاه آزمون کیفی کنتورهای هوشمند. بهره یری از دادههای کنتورها. -2فناوریهای نمت مشترکین:
 تونعه و تجارینازی فناوریهای نمت مشبترکین :نبامانههبای خانبه هوشبمند ،اینترنبت اشبیاء،مدیریت انرژی ناختمان ،مبدیریت مصبرف انبرژی ،پورتبالهبا و داشببوردهای مبدیریت انبرژی و
نامانههای مجتمعها و شهرکهای هوشمند.
 ناخت نخت افزارهای کلیدی هوشمندنازی خانبههبا و مبدیریت انبرژی شبامل روترهبا ،تجمیبعکنندهها ،حسگرها ،ادوات اندازه یری و کنترل.
 -ایجاد نامانهها و ابزارهای ارتباطی تعامل با مشترکین و تونعه نامانههای خدمترنانی به کاربران.
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ارتقای نطح اتکاپذیری شبکه برق کشور برای تامین مصارف حساس داخلی و تعهدات صادراتی.

 تونعه فناوریهای لوازم خانگی هوشمند.-

پروژه طراحی تنوعی از تعرفههبا برانباس رفتبار و نببک زنبد ی بروههبای مشبترکین ( Tariff

.)Design
 حمایت از شرکتهای نوپا در زمینه فناوریهای نمت مشترکین. طراحی و اجرای برنامه های ترویج :معرفی کسب و کارها و ترغیب شرکتهای نرمافبزاری و نبختافزاری جهت ورود به بازار نیستمهای هوشمند خانه و ناختمان و فناوریهای نمت مشترکین.
 ارائه تسهیالت به شرکتهای نرمایه ذاری ریسکپذیر جهبت ورود ببه کسبب و کارهبای نوپبا درشبکه هوشمند به خصوص فناوریهای نمت مشترکین.
 تدوین مقررات الزامآور جهت انتفاده نازمانها و ادارات دولتی و وابسته جهت پیادهنبازی نیسبتمهای مدیریت انرژی ناختمان.
 ارائه مشوق جهت انتفاده از نیستمهای مدیریت انرژی هوشمند خانه و ناختمان. -3فناوریهای ارتباطات و فناوری اطالعات:
 تببدوین ضببوابط و انببتانداردهای مببرتبط بببا ارتباطببات شبببکه هوشببمند و مسبباله تطببابق پببذیری(.)Interoperability
 تدوین ضوابط و انتانداردهای نرمافزارها و نختافزارهای مورد انتفاده در شبکه هوشمند. تونعه زیرناخت مراکز پایش ،حفاظت و کنترل مبتنی بر دانش فنی بومی در تمامی مراحل طراحی،پیاده نازی و بهرهبرداری.
 تعریف پروژههای مطالعاتی در حوزه امنیت اطالعات و جلو یری از تهدیدات. تونعه دانش فنی بومی طراحی شبکههای ارتباطی محلی مورد انتفاده در شبکه هوشمند. دنتیابی به دانش فنی انتفاده از شبکه برق به منظبور انتقبال داده در نباختمانهبا و محبیطهبایصنعتی و مسکونی.
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 -پروژههای مطالعاتی روهبندی و تحلیل رفتار روههای مشترکین.

 معرفی فرصتهای کسب و کار و تشویق اپراتورهای مخابراتی برای حضور در حوزه شبکه هوشبمندادوات متصل به شبکه و اینترنت اشیا ( )IoT1در حوزه شبکه هوشمند.
 طرح آزمایشی پیادهنازی شبکه دنترنی انتقال داده شبکه هوشمند با انتفاده از فناوریهای متنوعدر دنترس.
 -4نامانههای شبکه توزیع و انتقال برق:
 تونعه دانش و فناوریهای مرتبط با تجهیزات .FACTS2-

سترش و تکمیل نامانههای اتومانیون توزیع.

 تونعه نیستمهای مدیریت شبکه توزیع (.)Distribution Management System تونعه نامانه های کنترل از راه دور ونبایل خبانگی و فنباوریهبای پیشبرفته پانب دهبی تقاضبا( )Demand Responseبا توجه ویژه به تونعه محانبات ابری.
 تبیین انتانداردهای زیرناختهای شهر و شبکه هوشمند. -5نامانههای پایش نطح سترده:
 تونعه نامانههای بومی پایش نطح سترده. تونعه تجهیزات و نختافزارهای مربوط به حسگرها و نایر دنتگاههای اندازه یری. تونعه و تکمیل نیستم های بومی .SCADA تونعه تجهیزات و نختافزارهای مربوط به تولید .PMU3 -6مراکز پایش و کنترل (دیسپاچینگ) شبکه اصلی برق

Internet of Things

1

Flexible AC Transmission Systems

2

Phaasor Measurement Unit

3

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

برق و نرمایه ذاری در بخش ارتباطات و حمایت از تولید نرمافزارهای تلفبن همبراه و تجهیبزات و

 دنتیابی به دانش طراحی و معماریِ پایش و کنترل شبکه شامل )1 :تدوین نبند راهببردی تونبعهکنترل شبکه اصلی برق )3 ،طراحی نرم افزارهای نامانه پبایش مرکبز )4 ،طراحبی نبرم افزارهبای
کاربردی قدرت و کنترل مرکز
 اجرای حداقل یک مورد از هر یک از نطوح و انواع مراکز پایش و کنترل تولید کلیه نرمافزارهای پایش و راهبری شبکه -7نامانه های حفاظت شبکه برق
 تونعه در طراحی و پیاده نازی و تولید بومی نامانه های محلی و نطح سترده تونعه در طراحی و پیاده نازی و تولید بومی نرم افزارهای نامانه های حفاظت نطح سترده تونعه طراحی و پیاده نازی نامانه های شبیه نازی و تحلیل رفتار شبکه به همبراه نبامانه هبایحفاظتی در شرایط غیر عادی
 ایجاد و انتقرار ناختار نظارت ملی بر تونعه دانش و فناوری حفاظت شبکه -8فناوریهای نوین و یکپارچهنازی مولدهای پراکنده:
 تونعه فناوری و اجرای طرح آزمایشی یکپارچهنازی مولدها در نطوح ولتاژ پایین و متونط. تونعه فناوری و ناخت تجهیزات مرتبط با زیرناخت خودروهای الکتریکی. اجرای طرح آزمایشی شارژ خودروهای الکتریکی.راهبرد  :2حمایت از توسعه کسب و کارهای نو و دانشبنیان
 .1ایجاد و حمایت از مراکز رشد فناوریهای شبکه هوشمند.
 .2تدوین برنامه جامع حمایت از ارکان تونعه کسب و کارهای نوپا (شرکتهای نرمایه ذاری ریسکپذیر و
شتابدهندههای کسب و کار).
 .3حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندنی و همچنین تجهیزات ناخت داخل شبکه هوشمند.
 .4حمایت از مشارکت راهبردی شرکتهای نوپا با شرکتهای بزرگ.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

فناوری کنترل و مدیریت شبکه اصلی برق کشور )2 ،تدوین مشخصات فنبی مرکبز ببومی پبایش و

راهبرد  :3آموزش و تربیت سرمایههای انسانی

 .2برنامه حمایت از طرحها ،پروژهها ،پایاننامهها و مقاالت دانشگاهی در حوزههبای اولویبتدار شببکه
هوشمند برق.
 .3نیازننجی و تعریف دورهها و دروس آموزشی مبرتبط ببا شببکه هوشبمند ببرق در نبطوح مختلبف
دانشگاهی و در رشتههای مختلف مرتبط با موضوعات شبکه هوشمند (از جمله رشتههای مهندنبی
برق ،کامپیوتر ،صنایع ،مدیریت و غیره) و حمایت از تجهیز دانشگاهها در زمینه شبکه هوشمند.
 .4نیازننجی و تعریف دورههای فنی و حرفهای و مهارت آموزی مرتبط با شبکه هوشمند برق.
 .5تجهیز مراکز آموزشی فعال در زمینه آموزش مهارتهای شبکه هوشمند به تجهیزات کمک آموزشی
مورد نیاز.
راهبرد  :4تأمین و تسهیل منابع مالی
 .1تعیین نهم نوآوری از درآمد ناشی از تعرفهها ،درصدی از اعتبار دنتگاهها و یا از محل صرفهجویی در
مصرف برق مشترکان و اختصاص به امر پژوهش.
 .2ایجاد صندوق حمایت از طرحها و پروژههای مرتبط با تونعه فناوریهای شبکه هوشمند.
راهبرد  :5ایجاد زیرساختهای توسعه فناوریهای شبکه هوشمند
 .1تدوین الزامات قانونی به منظور انتفاده شرکتهای تولید ،توزیع و انتقال برق از فناوریهای هوشمند
تولید شده در داخل.
 .2فراهمنازی رویهها و قوانین پشتیبانی از حقوق مالکیت معنوی در پروژههای تحقیق و تونعه.
 .3تدوین مجموعه انتانداردهای شبکه هوشمند برق (به صورت جامع و همخوان).
 .4تدوین رویهها و حمایت از ایجاد نازوکار اجرایی پوشش ریسبک تونبعه فنباوری ،تولیبد و مصبرف
محصوالت فناورانه بومی.
 .5حمایت از ایجاد و تونعه آزمایشگاههای شبکه هوشمند.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

 .1اعطای اعتبار پژوهشی مطالعاتی به اناتید و دانشجویان در حوزه شبکه هوشمند برق.

راهبرد  :6فرهنگسازی و ترویج مفاهیم ،کاربردها و کسب و کارهای شبکه هوشمند

دولت برای حمایت از این بخش.
 .2برنامههای آشنایی تولیدکنند ان صنعت برق با نیستمها و نامانههای شبکه هوشمند برق،
فرصتهای پیش روی این صنعت و نیز برنامهها ،حمایتها و مشوقهای مدیریت انرژی کشور برای
حمایت از تولیدات داخل.
 .3آشنایی نقشآفرینان حوزه فاوا ( )ICTبا فرصتهای پیش رو و برنامههای مدیریت انرژی کشور در
حوزه شبکه هوشمند برق.
 .4معرفی برنامههای حمایتی از شرکتهای نوپا و دانش بنیان و همکاری با ارکان اصلی تونعه کسب
و کارهای نوپا و ریسک پذیر از جمله مراکز رشد و نوآوری ،شتابدهندههای کسب و کار ،شرکتهای
نرمایه ذاری ریسک پذیر و غیره جهت سترش و حمایت از ایدهها و کسب و کارهای مرتبط با
شبکه هوشمند برق به ویژه در بخش مشترکین.
 .5آشنانازی مشترکین با مزیت ها و مالحظات به کار یری شبکه های هوشمند و اینترنت اشیاء
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 .1آشنایی نقشآفرینان و تولیدکنند ان برق با فرصتهای پیش روی شبکه هوشمند برق و برنامههای

 -8ترتیبات و ساز و کار اجرایی

دنتگاههای ذیربط به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
 وزیر نیرو (رئیس شورا) معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو معاون امور آب و فاضالب وزیر نیرو معاون مربوطه وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات (نایب رئیس) معاون پژوهش و فناوری وزیر نفت معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت معاون تونعه فناوری معاونت علمی و فناوری ریانت جمهوری دبیر کمیسیون انرژی شورای عالی عتف رییس پژوهشگاه نیرو (دبیر شورا و رئیس دبیرخانه) معاون انرژی نازمان پدافند غیرعامل معاون پژوهشی دانشگاه مجری (دانشگاه شهید بهشتی) و دانشگاههای همکار (دانشگاه صنعتیامیرکبیر و دانشگاه فردونی مشهد)
 رییس نازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور نماینده یکی از نهادهای غیردولتی و انجمنهای مرتبط با شبکه هوشمند معاون تونعه امور علمی و فرهنگی نازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور -دو یا نه نفر عضو حقیقی به پیشنهاد رییس و تایید اعضا شورا
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 -جهت اجرایینازی نند راهبرد ملی تونعه دانشبنیان شبکه هوشمند ببرق ایبران شبورای راهببری متشبکل از

زیرمجموعه شورای راهبری شبکه هوشمند برق کمیتههای تخصصی زیر تشکیل خواهند شد:

نظارت در جهت انتفاده موثرتر از منابع میباشد.
 -2کمیته انتاندارد و امنیت :عهده دار تدوین انتانداردها ،ضوابط و آییننامههای مرببوط ببه مسبایل امنیتبی و
پدافند غیرعامل و نظارت بر حسن اجرای آن انت.
تبصره :1در صورت لزوم و به تشخیص شورای راهبری به کمیتههای فوق ،کمیتبههبای تخصصبی دیگبری
میتواند اضافه شود.
تبصره« :2مراکز تونعه فناوریهای شبکه هوشمند» :این مراکز زیر نظر دبیرخانه شورای راهبری ببه عنبوان
مجریان صنعتی طرح ملی شبکه هوشمند کبه عهبدهدار تجبارینبازی و حمایبت از بخبش غیردولتبی و
طرحهای پیادهنازی آزمایشی انت ،در پژوهشگاه نیرو تشکیل میشود.
تبصره« :3صندوق پژوهش و فناوری حمایت از تونعه فناوریها و کسبب و کارهبای شببکه هوشبمند» :در
همکاری با مرکز تونعه فناوریهای شبکه هوشمند ،تامین مالی خطرپبذیر ببرای دنبتیابی ببه فنباوری و
تونعه کاربردهای مبتنی بر دانش بومی شبکه هوشمند را عهدهدار خواهد بود .منابع مورد نیباز صبندوق از
محل منابع دنتگاههای دولتی حاضر در شورای راهبری ،نایر صندوقهای مرتبط و بخش خصوصی تامین
خواهد شد .نرمایه مورد نیاز برای این صندوق در حدود  2111میلیارد ریال برآورد میشود که از این میزان
در حدود  41درصد از منابع بخش دولتی تامین خواهد شد .دبیرخانه شورا موظف انت ظرف مدت ششماه
پس از تصویب این نند ،اناننامه این صندوق را تهیه و مراحل قانونی الزم جهت تصویب را انجام دهد.
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 -1کمیته تحقیقات و فناوری :عهده دار هماهنگی اقدامات تحقیقاتی ،تبیین اولویبتهبای تحقیقباتی و اعمبال

مجموع منابع مورد نیاز جهت اجرای برنامهها و اقدامات تونعه فناوریهای شبکه هوشمند مندرج در این نند به منظور
دنتیابی به اهداف مورد نظر نند در دوره کوتاه مدت نه ناله  5841میلیارد ریال میباشد که بخش قابل توجهی از آن
را منابع صندوق ها تشکیل میدهد .از مجموع فوق  911میلیارد ریال منابع مورد نیاز «طرح کالن تونعه فنباوریهبای
شبکه هوشمند برق» که از محل بودجه طرحهای ملی شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) تبامین مبیشبود،
میباشد و به تفکیکی که در جدول زیر آمده انت در بخشهای مختلف هزینه خواهد شد .به منظور دنتیابی به اهداف
و چشم انداز طرح در افق ده ناله ضروری انت منابع مورد نیاز و هزینههای طرح برای دورههای آتی (میان مدت و بلند
مدت) براناس نتایج بدنت آمده در دوره کوتاه مدت در بازنگری نند تعیین و ابالغ شود.
ردیف

حوزه اقدامات

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

تونعه کنتورهای هوشمند و فناوریهای وابسته
تونعه فناوریهای نمت مشترکین
تونعه فناوریهای زیرناخت ارتباطات و فناوری اطالعات
تونعه فناوریهای شبکه هوشمند برق (توزیع و انتقال)
تونعه نیستمها و نامانههای پایش سترده
تونعه فناوریهای مراکز پایش و کنترل شبکه اصلی برق
تونعه نامانه های حفاظت شبکه برق
تونعه زیرناخت یکپارچه نازی مولدهای پراکنده و تجدیدپذیر
تونعه زیرناخت خودروهای الکتریکی و فناوریهای نوین
حمایت از تونعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان
آموزش و تربیت نرمایه انسانی
فراهم آوردن زیرناخت تونعه فناوری و تونعه آزمایشگاههای شبکه هوشمند
فرهنگ نازی و ترویج کاربردهای شبکه هوشمند
طرحها و پروژههای پیادهنازی آزمایشی
مجموع بودجه

بودجه طرح کالن شبکه هوشمند
(میلیارد ریال)

نایر منابع مورد نیاز جهت
دنتیابی به اهداف نند
(میلیارد ریال)

21
51
41
91
51
81
51
51
51
211
51
51
31
111

251
451
131
131
211
351
111
251
211
651
151
251
221
1611

919

4939

خروجیها و تحویل دادنیهای مورد انتظار با توجه به اهداف و اقدامات نند و متناظر با منابع جدول فوق در هر بخش و
به تفکیک در جدول پیونت  3آمده انت.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

 -9تامین و تخصیص منابع

 -11ساز و کار ارزیابی و به روزرسانی

شبکه هوشمند برق اقدامات الزم را صورت دهد .همچنین مجری طرح کالن شبکه هوشمند برق موظف انت به منظور
ارزیابی و به روزرنانی نند ،به صورت نالیانه زارش نظارتی دربر یرنده موارد زیر را تهیه و به کمیسیون انرژی شورای
عالی عتف ارائه نماید:


زارش روند پیشرفت اقدامات فنی و پشتیبان مرتبط با راهبردهای نند.



زارش ارزیابی میزان مشارکت متخصصین در اقدامات فنی نند به تفکیک در پایان هر دوره زمانی.



زارش ناالنه تجمیعی و تفصیلی بودجههای مرتبط با طرحها و پروژههای مرتبط با اقدامات فنی و
پشتیبان نند.



زارش ارزیابی دنتاوردهای مرتبط با اهداف نند و نیازمندیهای آینده در پایان هر دوره زمانی.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

کمیسیون انرژی شورای عالی عتف موظف انت که هر نه نال یکبار ،نسبت به بازنگری نند تونعه فناوریهای

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

پیوست  -1رهنگاشت توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق

پیوست  -2مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل

1

و امکان بازیابی سریع در زمان وقوع مشکالت و مدیریت بحران در شبکه است .همچنین با فراهم آمدن امکان
مدیریت بار در مقیاس وسیع ،سطح اتکاپ یری صنعت برق ایران و به تبع آن توانایی کشذور در ایفذا تعهذدات
صارداتی ارتقاء خواهد یافت؛ از اینرو تمایل کشورهای همسایه جهذت خریذد بذرق از ایذران افذزایش یافتذه و
موجبات ارتقای سطح امنیت ملی را فراهم می آورد .از آنجا که شبکه هوشمند بر پایذه اسذتفاده گسذترده از
تبادل داده و فناوری اطالعات و ارتباطات بنا نهاده شده است ل ا در نظر گرفتن مالحظات امنیتذی و پدافنذد
غیرعامل به منظور جلوگیری از تهدیدات و کاهش آسیبپ یری و دستیابی به اهداف مورد نظر در پیادهسازی
شبکه هوشمند امن ،ایمن و پایدار امری ضروری است .موارد زیر از جمله مالحظات امنیتی و پدافند غیرعامل
در توسعه شبکه هوشمند برق و فناوریهای وابسته به آن است:
 -1لحاظ نمودن الزامات امنیتی و پدافندی در تمامی مراحل تحقیق و تونعه و طراحی.
 -2حضور نمایند ان نازمان پدافند غیرعامل و یا اخذ تایید آن نازمان در تمامی مراحل نیانتگذاری ،برنامهریزی و
اجرا.
 -3ترویج و فرهنگ نازی در زمینه اصول و مبانی پدافند غیر عامل.
 -4تهیه و تدوین انتانداردها ،آیین نامهها و دنتورالعملهای فنی و اجرایی مرتبط با امنیت و پدافند غیرعامل و
نهادینهنازی آنها در ذات طرحهای تونعه.
 -5الزام تمامی طرحها و پروژهها به ارائه پیونت امنیتی و پدافندی در زمان تصویب و ارائه زارش نهایی شامل
مطالعات آنیبپذیریها ،تهدیدات و مخاطرات متصور.

 1پدافند غیرعامل به مجموعه اقداماتی فته میشود که بدون انتفاده از نالح و تجهیزات نظامی باعث کاهش آنیبپذیری ،افزایش
پایداری ملی ،تسهیل مدیریت بحران ،تداوم کارکرد فعالیتهای ضروری و تولید بازدارند ی دفاعی در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی
دشمن میشود.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

از مهم ترین محرک ها و مزایای شبکه هوشمند برق ارتقای سطح پایداری ،پایش گسترده ،کنترل پذ یری

 -6تدوین انتانداردهای تجهیزات ،نامانهها و ارتباطات در حوزههای مختلف شبکه هوشمند با در نظر رفتن مالحظات
 -7انجام مطالعات در زمینههای پدافندی و امنیت داده و فضای تبادل اطالعات و نیز در زمینه تبیین و برآورد تهدیدات
در حوزههای مختلف و بهره یری از آن در تدوین آییننامهها و دنتورالعملهای حوزه تونعه فناوری و بهرهبرداری
شبکه هوشمند برق.
 -8ارائه زارشهای ناالنه مرتبط با وظایف و عملکردهای حوزه امنیت و پدافند غیرعامل.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

امنیتی.

پیوست  -3خروجیها و تحویلدادنیهای متناظر با اقدامات سند توسعه

خروجیها و تحویلدادنیهای متناظر با اقدامات نند تونعه فناوریهای شبکه هوشمند برق در دو بخش با توجبه
به محل تامین منابع که شامل طرح کالن ملی شبکه هوشمند برق و نایر منابع دولتی و صندوقها مبیباشبد ،تقسبیم
شدهاند .جدول زیر این خروجیها را که متناظر با منابع مورد اشاره در جدول بخش «تبامین و تخصبیص منبابع» نبند

ردیف

حاضر میباشد به تفکیک حوزه اقدامات نشان میدهد.

حوزه اقدامات
تونعه کنتورهای
هوشمند و فناوریهای
وابسته

خروجی ها و تحویل دادنیها

خروجیهای مورد انتظار سند

از محل بودجه طرح کالن شبکه هوشمند

غیر از طرح کالن شبکه هوشمند

 -تدوین طرح جامع تونعه کنتورهای هوشمند

 -تونعه و تجارینازی فناوری کنتور

بومی.
 تدوین انبتاندارد ملبی کنتورهبای هوشبمند ونیستمهای وابسته.
 انجام پروژه هبای پبژوهش امنیبت انبتفاده ازکنتورهای هوشمند و نیستمهای مخابراتی.
 -حمایت از پبروژههبا و پایباننامبههبا در زمینبه

1

بهره یری از دادههای کنتورها.

هوشمند و فناوریهای وابسته.
 تونعه نامانههای مدیریت دادههایکنتورهای هوشمند بومی (.)MDMS
 تونعه نختافزاری متمرکزکنندههایمحلی داده کنتورها و شبکههای ارتباطی
محلی و منطقهای.
 ایجاد مرکز تحقیقات کنتورهای هوشمند(تونعه فناوری تولید و بهره یری از داده
ها).
 ایجاد ازمایشگاه آزمون کیفی کنتورهایهوشمند.
 تعریف پروژههای بهره یری از دادههایکنتورها.

2

تونعه فناوریهای نمت  -حمایت از تونعه فناوریهای نمت مشترکین.
مشترکین

 -حمایت از تونعه فناوریهای لوازم خانگی

 تونعه و تجاری نازی فناوریهای نبمتمشببترکین :نببامانههببای خانببه هوشببمند،
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فناوریهای شبکه هوشمند

 پروژههای مطالعاتی روهبندی و تحلیل رفتارروههای مشترکین.
 پروژه طراحی تنوعی از تعرفهها براناس رفتارو نبک زند ی روههای مشترکین ( Tariff

هوشمندنازی خانههبا و مبدیریت انبرژی

.)Design

شامل روترهبا ،تجمیبع کننبده هبا ،ادوات

فناوریهای نمت مشترکین.

اندازه یری و کنترل (همچون ترمونبتات
های هوشمند).

 -برنامه ترویج :معرفی کسب و کارها و ترغیب

 -ایجاد نامانهها و ابزارهای ارتباطی تعامبل

شرکتهای نرمافزاری و نختافزاری جهت

بببا مشببترکین و تونببعه نببامانههببای

ورود به بازار نیستمهای هوشمند خانه و

خدمترنانی به کاربران.

ناختمان و فناوریهای نمت مشترکین.
 تدوین مقررات الزامآور جهت انتفاده نازمانهاو ادارات دولتی و وابسته جهت پیادهنازی
نیستمهای مدیریت انرژی ناختمان.
 تدوین مقررات الزامآور جهت انتفاده نازمانهاو ادارات دولتی و وابسته جهت پیادهنازی
نیستمهای مدیریت انرژی ناختمان.

 -تدوین ضوابط و انتانداردهای مرتبط با

 تونعه فناوریهای لوازم خانگی هوشمند. ارائه تسهیالت به شرکتهای نرمایهذاری ریسکپذیر جهت ورود به کسب و
کارهای نوپا در شبکه هوشمند به
خصوص فناوریهای نمت مشترکین.
 ارائه مشوق جهت انتفاده از نیستمهایمدیریت انرژی هوشمند خانه و ناختمان.

 -تولید بومی نیستمها و نامانههای

زیرناخت ارتباطات و

ارتباطات شبکه هوشمند و مساله تطابق پذیری

نرمافزاری مورد انتفاده در شبکه هوشمند

فناوری اطالعات

(.)Interoperability

در هر دو بخش مشترکین و مدیریت

 تدوین ضوابط و انتانداردهای نرمافزارها و3

مدیریت انرژی.
 -نببباخت نبببخت افزارهبببای کلیبببدی

 -حمایت از شرکتهای نوپا در زمینه

تونعه فناوریهای

مصرف انرژی ،پورتال هبا و داشببوردهای

نختافزارهای مورد انتفاده در شبکه
هوشمند.
 تعریف پروژههای مطالعاتی در حوزه امنیتاطالعات و جلو یری از تهدیدات.
 -معرفی فرصتهای کسب و کار و تشویق

شبکه.
 تولید نرمافزارهای تلفن همراه و تجهیزاتو ادوات متصل به شبکه و اینترنت اشیا
( )IoTدر حوزه شبکه هوشمند.
 طرح آزمایشی پیادهنازی شبکه دنترنیانتقال داده شبکه هوشمند با انتفاده از
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هوشمند.

مببدیریت انببرژی نبباختمان  ،مببدیریت

اپراتورهای مخابراتی برای حضور در حوزه

فناوریهای متنوع در دنترس.

شبکه هوشمند برق و نرمایه ذاری در بخش
همراه و تجهیزات و ادوات متصل به شبکه و
اینترنت اشیا ( )IoTدر حوزه شبکه هوشمند.
تونعه فناوریهای
هوشمند نازی های
شبکه برق (توزیع و
4

انتقال)

 تونعه نامانه های پایش و کنترل در ریزشبکه ها
 پروژه های تحقیقاتی تحقیقاتی بررنی تاثیرکنترل از راه دور ونایل برقی خانگی.
 تبیین انتانداردهای زیرناختهای شهر/شبکههوشمند.
 -تحقیقات مرتبط با فناوریهای پیشرفته پان

 سترش و تکمیل نامانههای اتومانیونتوزیع.
 تونعه نیستمهای مدیریت شبکه توزیع( Distribution Management
.)System
 تونعه دانش و فناوریهای مرتبط باتجهیزاتFACTS

دهی تقاضا (.)Demand Response
تونعه نامانههای پایش  -تونعه فناوری نامانههای بومی پایش نطح
سترده

سترده.
 تونعه تجهیزات و نختافزارهای مربوط بهننسورها و نایر دنتگاههای اندازه یری.
 -تونعه و تکمیل نیستم بومی .SCADA

5

 تونعه فناوری و تکمیل تجهیزات ونختافزارهای مربوط به تولید داخلی .PMU

 تونعه و تجاری نازی نامانههای بومیپایش نطح سترده (.)WAMS
 تجاری نازی و تولید تجهیزات ونختافزارهای مربوط به ننسورها و نایر
دنتگاههای اندازه یری.
 تونعه و تجاری نازی نیستم بومی.SCADA
 تجاری نازی و تولید تجهیزات ونختافزارهای مربوط به .PMU

تونعه فناوریهای مراکز  -تدوین نند راهبردی تونعه فناوری کنترل و
پایش و کنترل شبکه
اصلی برق

مدیریت شبکه اصلی برق کشور
 تدوین مشخصات فنی مرکز بومی پایش وکنترل شبکه اصلی برق

6

 -طراحی نرم افزارهای نامانه پایش مرکز

 تولید نرم افزارهای پایش تولید نرم افزارهای کاربردی قدرت وکنترل
 پیاده نازی مرکز ببومی پبایش و کنتبرلشبکه اصلی برق

 طراحی نرم افزارهای کاربردی قدرت و کنترلمرکز
7

تونعه فناوری های

 -حمایت از تونعه فناوری نامانه های بومی

 -تونعه و تجاری نازی نامانه های بومی

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

ارتباطات و حمایت از تولید نرمافزارهای تلفن

 حمایت از تونعه فناوری نامانه های بومیحفاظت نطح سترده
 حمایت از انتقرار نامانه های بومی حفاظتسترده در شبکه برق
 -حمایت از تونعه نامانه های تحلیل و شبیه-

 تولید و تجاری نازی نامانه های شبیهنازی و تحلیل شبکه در نطح ملی و
بین المللی
 تونعه و تجاری نازی نامانه های بومیحفاظت نطح سترده

نازی حوادث شبکه
 ایجاد ناختار نظارت ملی بر تونعه دانش وفناوری حفاظت
 حمایت از تونعه صادرات نامانه های بومیحفاظت شبکه برق
 حمایت از پروژه ها و پایان نامه ها در زمینهطراحی و پیاده نازی نامانه های حفاظت
تونعه زیرناخت
8

 -حمایت از طرحها و اجرای پروژههای تونعه

 -اجببرای طببرح آزمایشببی یکپارچببهنببازی

یکپارچه نازی مولدهای

فناوری یکپارچهنازی مولدهای پراکنده و

مولدها در نطوح ولتاژ پایین و متونط در

پراکنده و تجدیدپذیر

تجدیدپذیر

مقیاس بزرگ.

 اجرای طرح آزمایشی یکپارچهنازی مولدها درنطوح ولتاژ پایین و متونط در مقیاس کوچک.
تونعه زیرناخت
خودروهای الکتریکی و
9

فناوریهای نوین

 تونعه فناوری و ناخت تجهیزات مرتبط بازیرناخت خودروهای الکتریکی.
 اجرای طرح آزمایشی شارژ خودروهایالکتریکی در مقیاس کوچک.

 تونعه فناوری و تجاری نازی ناختتجهیزات مرتبط با زیرناخت خودروهای
الکتریکی.
 اجرای طرح آزمایشی شارژ خودروهایالکتریکی در مقیاس بزرگ.

حمایت از تونعه کسب و  -ایجاد و حمایت از مراکز رشد فناوریهای
کارهای نوپا و دانش
11

بنیان

شبکه هوشمند.
 تدوین برنامه جامع حمایت از ارکان تونعهکسب و کارهای نوپا (شرکتهای
نرمایه ذاری ریسکپذیر و شتابدهندههای
کسب و کار).

 اجرای برنامه جامع حمایت از ارکانتونعه کسب و کارهای نوپا (شرکتهای
نرمایه ذاری ریسکپذیر و
شتابدهندههای کسب و کار).
 ارائه تسهیالت به شرکتهای نرمایهذاری ریسکپذیر جهت ورود به کسب و

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

حفاظت شبکه

حفاظت محلی

حفاظت محلی در نطح ملی و بین المللی

کارهای نوپا در شبکه هوشمند.
 حمایت از صادرات خدمات فنی وداخل شبکه هوشمند.
آموزش و تربیت نرمایه
انسانی

 اعطای اعتبار پژوهشی مطالعاتی به اناتید ودانشجویان در حوزه شبکه هوشمند برق.
 برنامه حمایت از طرحها ،پروژهها ،پایاننامههاو مقاالت دانشگاهی در حوزههای اولویتدار
شبکه هوشمند برق.
 -نیازننجی و تعریف دورهها و دروس آموزشی

 حمایت از طرحها ،پروژهها ،پایاننامهها ومقاالت دانشگاهی در حوزههای اولویتدار
شبکه هوشمند برق.
 تجهیز مراکز آموزشی فعال در زمینهآموزش مهارتهای شبکه هوشمند به
تجهیزات کمک آموزشی مورد نیاز.

مرتبط با شبکه هوشمند برق در نطوح مختلف
دانشگاهی و در رشتههای مختلف مرتبط با
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موضوعات شبکه هوشمند (از جمله رشتههای
مهندنی برق ،کامپیوتر ،صنایع ،مدیریت و
غیره).
 حمایت از تجهیز دانشگاهها در زمینه شبکههوشمند برق
 نیازننجی و تعریف دورههای فنی و حرفهای ومهارت آموزی مرتبط با شبکه هوشمند برق.
فراهم آوردن زیرناخت

 -تدوین الزامات قانونی به منظور انتفاده

تونعه فناوری و تونعه

شرکتهای تولید ،توزیع و انتقال برق از

آزمایشگاههای شبکه

فناوریهای هوشمند تولید شده در داخل.

هوشمند

 فراهمنازی رویهها و قوانین پشتیبانی از حقوقمالکیت معنوی در پروژههای تحقیق و تونعه.
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 تدوین مجموعه انتانداردهای شبکه هوشمندبرق (به صورت جامع و همخوان).
 تدوین رویهها و حمایت از ایجاد نازوکاراجرایی پوشش ریسک تونعه فناوری ،تولید و
مصرف محصوالت فناورانه بومی.
 -حمایت از ایجاد آزمایشگاههای شبکه هوشمند

 ایجاد آزمایشگاههای شبکه هوشمند5 . پیادهنازی نازوکار اجرایی پوشش ریسکتونعه فناوری ،تولید و مصرف محصوالت
فناورانه بومی.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

مهندنی و همچنین تجهیزات ناخت

در دانشگاهها.
 طراحی و اجرای آزمایشگاه مرجع شبکهتولید.
فرهنگ نازی و ترویج

 -آشنایی نقشآفرینان و تولیدکنند ان برق با

 -فرهنگنازی و آشنایی کاربران با

کاربردهای شبکه

فرصتهای پیش روی شبکه هوشمند برق و

نیستمها و نامانههای شبکه هوشمند و

هوشمند

برنامههای دولت برای حمایت از این بخش.

مزایای آن در نطوح مختلف و تشویق و

 -برنامههای آشنایی تولیدکنند ان صنعت برق با

ترغیب در جهت به کار یری آن.

نیستمها و نامانههای شبکه هوشمند برق،
فرصتهای پیش روی این صنعت و نیز
برنامهها ،حمایتها و مشوقهای مدیریت
انرژی کشور برای حمایت از تولیدات داخل.
 آشنایی نقشآفرینان حوزه فاوا ( )ICTبافرصتهای پیش رو و برنامههای مدیریت
انرژی کشور در حوزه شبکه هوشمند برق.
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 معرفی برنامههای حمایتی از شرکتهای نوپا ودانش بنیان و همکاری با ارکان اصلی تونعه
کسب و کارهای نوپا و ریسک پذیر از جمله
مراکز رشد و نوآوری ،شتابدهندههای کسب و
کار ،شرکتهای نرمایه ذاری ریسک پذیر و
غیره جهت سترش و حمایت از ایدهها و
کسب و کارهای مرتبط با شبکه هوشمند برق
به ویژه در بخش مشترکین.
 آشنانازی مشترکین با مزیت ها و مالحظاتبه کار یری شبکه هوشمند و اینترنت اشیاء
طرحها و پروژههای
پیادهنازی آزمایشی
14

 -طراحی و اجرای برخی از پایلوتها و حمایت

 -اجرای طرحها و پروژههای پیاده نازی

مالی و فنی از اجرای برخی پایلوتهایی که هر

آزمایشی در بخش های مختلف شبکه

کدام بخشی از مسائل و مشکالت اجرای کالن

هوشمند.

شبکة هوشمند را در حوزههای چهار انة
مشترکین ،توزیع ،انتقال و تولید مشخص

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

هوشمند در نطح مشترکین ،توزیع ،انتقال و

نمایند.
 ارائه نمایشگاهی از محصوالت شرکتها و ارائه مدون نتایج پایلوتها به مسئولین ومحققین.
 ایجاد محلی برای اجرای پایاننامههایکارشنانی ارشد و دکتری.

سند راهبرد ملی توسعه دانشبنیان شبکه هوشمند برق ایران

واحدهای فناور ایرانی.

