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  مقدمه
كميته توسعه  همايون برهمندپور به عنوان رئيس و رحيم زينالي به عنوان دبير ينآقايان مهندسپس از صدور حكم 

سيگره انجمن سيستم و اقتصاد سيگره ايران توسط معاونت محترم وقت برق و انرژي وزارت نيرو به عنوان رئيس 
گيري كميته آغاز گرديد. بر اين اساس با پيشنهاد رئيس كميته و موافقت رئيس  هاي الزم براي شكل ايران، فعاليت

اين كميته منصوب و احكام عضويت آنان توسط رئيس كميته صادر  سيگره ايران، افراد زير به عنوان اعضاي اصلي
  گرديد:

 اي آذربايجان ي شركت برق منطقهسازي انتقال نيرو مجري طرح بهينه -آقاي مهندس بابك اسدزاده  -1
 نصيرالدين طوسي ت علمي دانشگاه صنعتي خواجهيئعضو ه – تورج امراييدكتر آقاي  -2
 اي خوزستان ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه معاون برنامه – موسويمهرداد بالدي سيد آقاي مهندس  -3
 معاون مديرعامل شركت گسترش انرژي پاسارگاد – مسعود حجتآقاي مهندس  -4
 معاون انتقال و توزيع شركت مهندسين مشاور قدس نيرو – احمدفريدون درافشانآقاي مهندس  -5
 اي اصفهان تحقيقات شركت برق منطقهريزي و  معاون برنامه – محمدحسين روحانيآقاي مهندس  -6
 ت علمي دانشگاه گيالنيئعضو ه - احمد صالحي دوبخشريآقاي دكتر  -7
 اي تهران ريزي و تحقيقات شركت برق منطقه معاون برنامه - بختيار ظهوري زنگنهآقاي دكتر  -8
 مشانير برقخدمات مهندسي شركت  مدير امور توزيع و مطالعات سيستم - ذوالفقار عاشرلوآقاي مهندس  -9

 مديرعامل شركت مديريت شبكه برق ايران – داود فرخزادآقاي دكتر  -10
 ريزي و امور اقتصادي شركت توانير معاون برنامه – مجيد فرمدآقاي دكتر  -11
 شركت توانير اي و ترانزيت رئيس گروه مطالعات شبكه فرامنطقه - سيدعلي كماليآقاي مهندس  -12
 شركت توانير دفتر تجارت خارجي برقمديركل  - وحيد گوهري صدرآقاي دكتر  -13
 گستر مقام مديرعامل شركت ماهتاب قائم – بهمن مسعوديآقاي مهندس  -14
  دانشگاه شاهد ت علميئهيعضو  -آقاي دكتر پوريا معقولي  -15

مصوب گرديد. اولين ها  ها، اهداف و چارچوب هاي كميته تدوين و در قالب ماموريت در ادامه سند راهبردي فعاليت
برگزار گرديد. در اين جوار جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نيرو و در  1396ته مطالعاتي در اواخر آذرماه نشست كمي

جلسه تقويم برگزاري جلسات كميته مصوب شد و مقرر گرديد جلسات به شكل ماهانه و در آخرين يكشنبه هر ماه 
هاي دي، بهمن و اسفند  ، سه جلسه ديگر در ماه، عالوه بر جلسه اول1396برگزار گردد. بر اين اساس تا پايان سال 

  تشكيل گرديد.



  اهم مذاكرات و تصميمات كميته
انجمن هاي  پس از معارفه اعضاي كميته و تشريح فعاليت 27/09/96در اولين جلسه كميته مطالعاتي در تاريخ 

هاي كميته  دهي فعاليت مورد شكلسيگره ايران پس از انتقال دبيرخانه از شركت مشانير به شركت موننكوي ايران، در 
به منظور آغاز  C1-39و  C1-12 ،C1-35هاي  هاي موجود براي اين كميته، كارگروه كارگروهبحث گرديد و از بين 

نيز به كميته ارائه شد و مقرر شد اعضاي كميته  C1-39نويس پروپوزال كارگروه  ها پيشنهاد شد. همچنين پيش فعاليت
ها در  هاي الزم را براي تصويب نهايي كارگروه هاي ديگر، پيشنهاد پيشنهادي و احياناً كارگروههاي  با بررسي كارگروه

  جلسه آتي كميته ارائه نمايند.

هاي انجام شده طي ماه  برگزار شد، ابتدا رئيس كميته گزارشي از فعاليت 24/10/96در جلسه دوم كه در تاريخ 
كننده كارگروه  شده با هماهنگ ميته ارائه داد كه اهم آن، مكاتبات انجامرا به ك C1.39دهي كارگروه  گذشته براي شكل

اي در ايران بود. در ادامه تشكيل كارگروه مذكور به  الملل و استقبال وي از تشكيل كارگروه منطقه در سيگره بينمتناظر 
كارگروه، ايشان از سوي دبيرخانه سيگره تصويب كميته رسيد و با توجه به ابراز عالقه آقاي دكتر معقولي به همكاري با 

سيگره فرانسه معرفي شد. در اين جلسه همچنين مذاكرات  C1.39الملل  به كارگروه بين ،ايران به عنوان عضو متناظر
  باشد، انجام شد. مي C1.35اوليه براي تشكيل كارگروه بعدي كه 

ركز بود. اول تكميل پرسشنامه اطالعاتي در ، مذاكرات حول دو بخش مهم متم29/11/96در جلسه سوم در تاريخ 
الملل و دوم  ريزي توسعه سيستم قدرت، ارسالي از سوي كارگروه سيگره بين قطعيت در برنامه خصوص عوامل ايجاد عدم

كه در مورد اول مقرر شد با توجه به مذاكرات جلسه، آقاي دكتر  C1.35ادامه مذاكرات در خصوص تشكيل كارگروه 
ندي الزم را انجام داده و نتيجه را در قالب فرم پرسشنامه تكميل و ارسال نمايد. در خصوص مورد دوم ب معقولي جمع

به عمل آمد. در اين جلسه همچنين سامانه مديريت دانش سيگره ارائه و  C1.35هم موافقت اصولي با تشكيل كارگروه 
  د.هاي مختلف اين سامانه تشريح گردي بخش

تشكيل شد لكن به دليل تعداد كم اعضا رسميت نيافت و تنها  20/12/96ل و مورخ جلسه چهارم در پايان سا
  هاي كميته بررسي و مرور شد. مواردي از فعاليت

  توسعه تشكيالتي كميته
هاي كميته مطالعاتي توسعه سيستم  همزمان با معرفي و انتصاب اعضاي اصلي كميته، مكاتباتي جهت معرفي فعاليت

هاي كميته صورت گرفت. در اين راستا،  ن براي محقين، مهندسان و متخصصين مرتبط با فعاليتو اقتصاد سيگره ايرا
هاي آن، از  هاي كشور صورت گرفت و ضمن معرفي كميته و فعاليت هاي برق دانشگاه مكاتباتي با تعدادي از دانشكده

ت تكميلي، دعوت به همكاري ها خصوصاً در مقاطع تحصيال ت علمي و همچنين دانشجويان آن دانشكدهيئاعضاي ه
  گرديد.



هاي مطالعاتي گرديد. بر اين اساس ابتدا كارگروه  در بخش اصلي توسعه تشكيالت كميته، اقدام به تشكيل كارگروه
C1.39  كننده اين كارگروه  مصوب گرديد. هماهنگ "ها قطعيت هينه سيستم قدرت با افزايش عدمبتوسعه "تحت عنوان

الملل، ارتباط مناسبي برقرار شد و  است. با مكاتبات انجام شده با كارگروه متناظر در سيگره بين آقاي مهندس برهمندپور
آقايان مهندس آقاي دكتر معقولي به عنوان عضو متناظر در اين كارگروه از سوي سيگره ايران معرفي شد. همچنين 

تحت  C1.35در ادامه تشكيل كارگروه ند. بالدي و مهندس كمالي براي همكاري در اين كارگروه اعالم آمادگي نمود
مورد توجه قرار گرفت. پروپوزال اين كارگروه از سوي " هاي انرژي الكتريكي سازي شبكه سنجي جهاني امكان"عنوان 

آقاي مهندس زينالي تهيه گرديد و سرانجام تشكيل اين كارگروه نيز با مسئوليت نامبرده مصوب گرديد. در اين كارگروه 
مهندس كمالي و مهندس عاشرلو همكاري دارند. بر اساس اولويت تعيين شده براي تشكيل نيز آقايان دكتر گوهري، 

نقش گريدكد سيستم انتقال در "تحت عنوان  C1.12، اولويت بعدي كارگروه در نخستين نشست كميته ها كارگروه
گيري در خصوص اين  مباحث آن مطرح و ادامه مذاكرات و تصميم 1396كه در سال  بود "ريزي توسعه شبكه برنامه

  موكول شد. 1397كارگروه به سال 

سامانه بستر تعاملي بسيار مناسبي بود. اين  1الملل سامانه مديريت دانش سيگره بيناستقرار  ،كميتهاز ديگر اقدامات 
باشد. در سال پيش اطالعات اوليه كميته در  براي تبادل اطالعات و نيز در اختيار گذاشتن منابع تخصصي براي اعضا مي

ل و غني هاي آن نيز تكمي ، ساير بخشكميته مطالعاتها و  فعاليتبه تدريج و با پيشرفت  كهقرار گرفت  مانهسا
سازي سايت كميته مطالعاتي در سايت  براي معرفي كميته به ذينفعان و مخاطبين، فعالديگر موثر گردد. اقدام  مي

سيگره ايران بود. همچنين بخش ديگري از اطالعات مفيد براي استفاده ذينفعان در صفحه اطالعاتي ديگري كه 
  يد، قرار گرفت.منظور طراحي گرد بدين

  تخصصي كميته –هاي فني  فعاليت
قطعيت در  هاي كميته، مطالعات عدم هاي موردنياز صنعت برق و همچنين مباحث مرتبط با كارگروه بر اساس اولويت

هاي  آغاز گرديد. همچنين از آنجا كه صنعت برق در حوزه انرژي C1.39ريزي سيستم قدرت در قالب كارگروه  برنامه
ها قرار دارد و از سوي ديگر يكي از  ها به عرصه توليد برق در بخش رشد باالي اين انرژي تجديدپذير و ورود اين انرژي

به همين هاي تجديدپذير در مقياس انبوه است،  ، ورود انرژيقدرت ريزي سيستم قطعيت در برنامه عوامل ايجاد عدم
سير شكل گرفت. با مطالعات اوليه در اين خصوص و همچنين در اين م C1.39دليل مطالعات ابتدايي در كارگروه 

هاي تجديدپذير در كل شبكه و  مذاكرات انجام شده در كميته، اولين موضوع مهم، تعيين ضريب نفوذ مناسب نيروگاه
ريزي شده در سيستم توليد تشخيص  پذيري موجود و برنامه همچنين به تفكيك مناطق مختلف بر اساس ميزان انعطاف

اي تحقيقاتي و مطالعاتي تحت عنوان  پيشنهاد پروژه ،ترتيب در كنار مطالعات فني و مهندسي در كارگروه داده شد. بدين
ت توانير ارائه به شرك" تعيين ضريب نفوذ قابل قبول منابع توليدي متغير (بادي و خورشيدي) در شبكه برق كشور در آينده"

در اين خصوص  شد تا در صورت تصويب، به عنوان اولين پيشنهاد پروژه عملي و كاربردي كميته محسوب گردد.
                                                 

1 : Knowledge Management System (KMS) 



المللي انرژي تحت  مطالعاتي نيز در كارگروه انجام شد كه ماحصل آن تدوين يك مقاله براي دوازدهمين همايش بين
براي  اين مقاله .بود "هاي خورشيدي مقياس بزرگ يرش نيروگاهپذيري شبكه برق براي پذ الزامات انعطاف"عنوان 

تكميل پرسشنامه ارسالي  C1.39هاي كارگروه  ارسال گرديد. از ديگر فعاليت همايش جهت ارزيابي و پذيرشدبيرخانه 
اي ايران ه ريزي و نيز سياست قطعيت در برنامه براي اطالعات عوامل ايجاد عدمالملل  از كارگروه متناظر سيگره بين

كه با مسئوليت آقاي دكتر معقولي، پرسشنامه تكميل و ريزي سيستم قدرت بود  قطعيت برنامه براي غلبه بر چالش عدم
  الملل ارسال شد. پس از تائيد در كميته براي كارگروه سيگره بين

ري بر مطالعات پيشين در مرومتمركز بود. در اين راستا، ابتدا  C1.35فني كميته در كارگروه  هاي محور ديگر فعاليت
چهارمين همايش فناوري خصوص راهكارهاي تبديل ايران به هاب انرژي الكتريكي منطقه در قالب مقاله ارائه شده به 

و گزارش مختصري به زبان انگليسي در اين مورد تهيه شد تا انجام  ،و مديريت انرژي در خصوص تجارت خارجي برق
الملل ارسال شود. همچنين از آنجا كه يكي از محورهاي  رگروه متناظر در سيگره بيندر صورت تصويب كميته، براي كا

هاي موثر به منظور تثبيت ايران به عنوان هاب  تعيين شاخص"مطالعات در اين كارگروه بر اساس تصميمات كميته، 
در اين زمينه نيز مطالعاتي گرديد،  مقرر "ها انرژي الكتريكي منطقه و نيز تدوين رويه ارزيابي بر اساس اين شاخص

پيشنهاد " المللي انرژي تحت عنوان دوازدهمين همايش بينصورت گرفت كه ماحصل آن تهيه مقاله ديگري براي 
هاي جديد براي تبادالت انرژي الكتريكي ايران با كشورهاي منطقه به منظور تبديل ايران به هاب انرژي  شاخص

  .ارسال گرديد همايش دبيرخانهارزيابي و پذيرش به براي مقاله اخير نيز  .بود "الكتريكي

سنجي استفاده از كريدورهاي انتقال توان با ظرفيت  مطالعات امكان"اولين گزارش كميته تحت عنوان ، 1396در سال 
  در بخش انتشارات سيگره ايران قرار گرفت. "1410باال براي ايران در افق 

  بندي جمع
رساني ساختار و  معطوف به توسعه تشكيالت كميته از طريق معرفي و اطالع 1396هاي كميته در سال  عمده فعاليت

مطالعاتي بود. بر همين  –هاي فني  ها و آغاز فعاليت ها در قالب كارگروه دهي فعاليت هاي كميته و همچنين شكل فعاليت
هاي مورد نياز براي  ها و نيز تشكيل كارگروه هاي كارگروه عاليتدر نظر است با پيگيري و توسعه ف 1397اساس در سال 

هاي كميته مورد توجه و عنايت جدي قرار گيرد. در اين راستا در نظر است با شركت  آفريني فعاليت صنعت برق، نقش
هاي  ر جوار همايشانديشي د هم هاي تخصصي و ريزي براي نشست هاي داخلي از يك سو و نيز برنامه فعال در همايش

داخلي و يا بطور مستقل از سوي ديگر، زمينه مشاركت فعال كليه متخصصين و مهندسان صنعت برق عالقمند به 
ها و انتشار  هاي تخصصي كارگروه هاي فني و تخصصي كميته فرآهم گردد. همچنين با پيشبرد فعاليت زمينه

هاي صنعت برق از يك  نوان بازوي مطالعاتي قوي در رفع چالشها، كميته به ع هاي مطالعاتي از نتايج فعاليت گزارش
هاي تحقيقاتي و پژوهشي از سوي ديگر، در صنعت برق كشور  سو و ايجاد فرهنگ مطالعات مهندسي در كنار زمينه

  مطرح خواهد گرديد.


