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 برق صنعت راه نقشه

 (نقشه راه صنعت برق گانه7 محورهای استراتژیک موضوعات)
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 گانه 7 محورهای

 زیر ساخت  .1

 های برق قابليت اطمينان و كارایي شبكه .2

 ( و ارتباط با ذینفعان DSMمدیریت تقاضا) .3

 ( HSEمحيط زیست، ایمني و بهداشت حرفه ای)  .4

 اقتصاد برق  .5

 توليدسبد بهينه  .6

 كاهش تلفات برق .7
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 "زير ساخت"محور  موضوعات استراتژيك 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

 های تعیین شدههای زير مجموعه متناسب با اهداف و ماموريتساختار سازماني شركت توانیر و شركتساری  بهینه 

 های غیر قابل واگذاریاستقرار سازمان پويا با محوريت تصدی 

 های تخصصيشناسايي نیازهای منابع انساني در حوزه جذب و مهارت 

 توسعه و بهبود وضعیت منابع انساني 

 خاص صنعت برق  طراحي و استقرار سیستم حقوق و دستمزد 

 های مديريتسازی نظامسازی و  يكپارچهتوسعه، بهنگام 

 شايسته گزيني در تأمین وبكارگیری و توسعه منابع انساني 

 بهبود شرايط محیط كار در سطح استانداردهای جهاني 

 های جامع و يكپارچه اطالعاتيارتقای مستمر و توسعه طرح 

 ها و مخاطرات حوزه فاواگذاری و شناخت داراييرتقاء امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات با سیاستا 

 های سازمان الكترونیكي و استقرار آن در صنعت برقتقويت و گسترش زير ساخت 

 گسترش آمارهای ثبتي از مبدا تولید و تحلیل آن 

 دهای فناوری اطالعات و ارتباطاتها و كاربرها، ابزارها، زيرساختاستانداردسازی نظام 

 منظور بهبود فرآيند پژوهشايجاد سامانه تحقیقات به 

 حمايت از كسب دانش فني طراحي و ساخت توربین های مگاواتي بادی و نیروگاه های خورشیدی 

 های ارتباطي و مخابراتيافزاری و شبكههای سخت افزاری و نرمتقويت و توسعه زيرساخت 

 ظام يكپارچه اطالعات مكانيتقويت و توسعه ن 

  ارتقاء نظام كنترل كیفي تجهیزات، فرآيندها و خدمات 

 های نوينآوریای و كسب فنگسترش تحقیقات كاربردی و توسعه 

 توسعه سامانه آماری ثبتي مبنا از مبادی تولید آمار و تحلیل آن 

  فناوری های نوين مورد نیاز صنعت برقتوسعه ظرفیت های قانوني بمنظور مشاركت با بخش خصوصي در استفاده از 

 های نو و تجديدپذيرارتقاء توانمندی در تولید برق از انرژی 

 های مديريتيسازی تفكر استراتژيك و سیستمنهادينه 

  اصالح و بازنگری سیستم حقوق و دستمزد خاص

 صنعت برق

 توسعه ساختار سازماني صنعت برق 

  ،پرورش و تفكر توسعه منابع انساني بر پايه گزينش

 های يادگیرندهسازمان

 استقرار سیستم جامع اطالعات مديريتي 

 های آوریارتقاء سیستم جامع پژوهش، تحقیقاتي و فن

 نوين
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 "زيرساخت” های محوراستراتژي

  استقرار سیستم حقوق و دستمزد خاص صنعت برق 

 شايسته گزيني در تأمین وبكارگیری و توسعه منابع انساني 

  امنیت فضای تولید و تبادل اطالعاتارتقاء 

 های نوينآوریای و كسب فنگسترش تحقیقات كاربردی و توسعه 

 های مديريتيسازی سیستمسازی تفكر استراتژيك ويكپارچهنهادينه 

 توسعه ساختار سازماني صنعت برق 

 بهبود شرايط محیط كار در سطح استانداردهای جهاني 

  های يادگیرندهگزينش، پرورش و تفكر سازمانتوسعه منابع انساني بر پايه 

 های ارتباطي و مخابراتيافزاری و شبكههای سخت افزاری و نرمتقويت و توسعه زيرساخت 

 ارتقا سیستم جامع پژوهش،تحقیقات و فن آوری های نوين 

 توسعه سامانه آماری ثبتي مبنا از مبادی تولید آمار و تحلیل آن 

 ه اطالعات مكانيتقويت و توسعه نظام يكپارچ 

 و گسترش زير ساختهای سازمان الكترونیكي و استقرار آن در صنعت برق تقويت 
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 "های برق قابلیت اطمینان و كارايي شبكه "موضوعات استراتژيك محور 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

  
 پايايي شبكه برقسازی نظام جامع اطالعات تدوين و پیاده 

 هماهنگي مباني و ابزارهای مورد استفاده در مطالعات شبكه برق 

 روز آوری معیارها و شاخصهای استاندارد شبكه برق در جهت افزايش پايايي شبكهتوسعه و به 

 های مخابراتي انتقال داده در شبكه برقتوسعه و ارتقاء زير ساخت 

 ند غیر عاملسازی و اجرای اصول و ضوابط پدافنهادينه 

 های پاياييسازی شبكه بر مبنای شاخصتوسعه نظام اصالح و بهینه 

 بازنگری معماری شبكه 

 افزايش قابلیت اتصال به شبكه برق 

 های پیشرفته پايش و نظارت برشبكه توسعه سیستمEMS /SCADA WAMS/ 

 ارتقاء اصول و ضوابط پدافند غیر عامل 

 نترليهای حفاظتي و كتوسعه و ارتقاء سیستم 

 های مختلف شبكهتوسعه متوازن بخش 

 داری و تعمیرات تجهیزات شبكه به منظور حفظ سطح پايايي آنبهبودنظام نگه 

 برداری ريزی و بهرهبازنگری فرآيندهای برنامه

 شبكه مبتني بر معماری شبكه

 های مختلف شبكهتوسعه متوازن بخش 

 های پیشرفته پايش و نظارت بر توسعه سیستم

هايي نظیر كنترل و افزودن قابلیت شبكه با

 SCADA/ EMS/ WAMPAC حفاظت

 ارتقاء و اصول ضوابط پدافند غیر عامل 

 های حفاظتي و كنترليتوسعه و ارتقاء سیستم 

 افزايش قابلیت اتصال به شبكه برق 
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 "های برق قابلیت اطمینان و كارايي شبكه " های محوراستراتژي

 

  های پاياييسازی شبكه بر مبنای شاخصبهینهتوسعه نظام اصالح و 

 بازنگری معماری شبكه 

 افزايش قابلیت اتصال به شبكه برق 

 های حفاظتي و كنترليتوسعه و ارتقاء سیستم 

 های مختلف شبكهتوسعه متوازن بخش 

 داری و تعمیرات تجهیزات شبكه به منظور حفظ سطح پايايي آنبهبودنظام نگه 

 برداری شبكه مبتني بر معماری شبكهريزی و بهرهامهبازنگری فرآيندهای برن 

 هايي نظیر كنترل و حفاظتهای پیشرفته پايش و نظارت بر شبكه با افزودن قابلیتتوسعه سیستم SCADA/ EMS/ WAMPAC 

 نهادينه سازی و اجرای اصول و ضوابط پدافند غیر عامل ارتقاء  ، 
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 "ذينفعان( و ارتباط با DSMمديريت تقاضا)"محور  موضوعات استراتژيك 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

  
 توسعه مشاركت مشتركین ديماندی با برنامه(های پاسخگويي بارDR) 

 های خدمات انرژیتقويت و توسعه ساختارهای مديريت انرژی در مشتركین بزرگ و شركت 

  نیاز برای تعیین منطقي الگوی مصرف مشتركینتدوين استانداردهای مورد 

 های كارا و اثربخش سنجش ارزيابي و درك خواسته های ذينفعان طراحي روش 

 های مديريت مصرف از ديدگاه استقرار نظام ارزيابي مستمر فعالیتDSM 

 رساني در جهت آشنايي مشتركین با حقوق خودهای اطالعبهبود و توسعه شیوه 

 های مديريت سمت تقاضا یاز مصرف شبكه سراسری برق با برنامهجبران بخشي از نDSM 

 های خدمات انرژیبازنگری و ارتقا معیارهای مصرف انرژی برای مشتركین و  حمايت از شركت 

 هاپايش رعايت استانداردهای الگوی مصرف و بازنگری و ارتقاء آن 

 سازی و نهادينه كردن رعايت الگوی مصرف در كشورفرهنگ 

 های ذينفعانهای كارا و اثربخشي ارزيابي و درك خواستهای روشاجر 

 ها و تعمیم نقاط قوت به كل كشوراجرای مستمر نظام ارزيابي فعالیت های مديريت مصرف در شركت 

 بازنگری تعرفه ها ی صنعت برق از ديدگاه مديريت مصرف 

 ل و واردات محصوالت پربازده و با برچسب انرژی باالتدوين و اجرای نظام حمايتي و بازدارنده بمنظور توسعه تولید داخ 

 هاارتقا سامانه جامع در ساخت، بررسي و پاسخگويي به شكايات و درخواست 

 های مورد نیاز برای مشاركت مشتركین در برنامه های پاسخگويي بارايجاد زيرساخت 

 های جبران بخشي از نیاز مصرف شبكه سراسری برق با برنامه

 DSM تقاضامديريت سمت 

  بروزآوری و پايش رعايت استانداردهای شدت مصرف انرژی

 های خدمات انرژی ( و تقويت شركتSECمشتركین صنعتي )

  پايش رعايت استانداردهای الگوی مصرف و بازنگری و ارتقاء

 هاآن

 سازی و نهادينه كردن رعايت الگوی مصرف در كشورفرهنگ 

 خشي ارزيابي و درك های كارا و اثرببازنگری و ارتقا روش

 های ذينفعانخواسته

  اجرای مستمر نظام ارزيابي فعالیت های مديريت مصرف در

 ها و تعمیم نقاط قوت به كل كشورشركت

 گیری و قرائت و كنترل از گسترش هوشمند سازی لوازم اندازه

 راه دور مشتركین

 های تست معیارهای انرژی، لوازم توسعه حمايت از آزمايشگاه

 گیریهای اندازهسیستم برقي و
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 "( و ارتباط با ذينفعانDSMمديريت تقاضا) های محوراستراتژي

 

 های مديريت سمت تقاضا جبران بخشي از نیاز مصرف شبكه سراسری برق با برنامهDSM 

 های خدمات انرژیبازنگری و ارتقا معیارهای مصرف انرژی برای مشتركین و  حمايت از شركت 

 از ديدگاه مديريت مصرف بازنگری تعرفه ها 

 تدوين و اجرای نظام حمايتي و بازدارنده بمنظور توسعه تولید داخل و واردات محصوالت پربازده و با برچسب انرژی باال 

 تعیین منطقي الگوی مصرف مشتركین تدوين استانداردهای مورد نیاز برای 

 هاواستارتقا سامانه جامع در ساخت، بررسي و پاسخگويي به شكايات و درخ 

 های مديريت سمت تقاضاجبران بخشي از نیاز مصرف شبكه سراسری برق با برنامه DSM 

 ( بروزآوری و پايش رعايت استانداردهای شدت مصرف انرژی مشتركین صنعتيSECو تقويت شركت ) های خدمات انرژی 

 هاپايش رعايت استانداردهای الگوی مصرف و بازنگری و ارتقاء آن 

 نهادينه كردن رعايت الگوی مصرف در كشورسازی و فرهنگ 

 گیری و قرائت و كنترل از راه دور مشتركینگسترش هوشمند سازی لوازم اندازه 

 گیریهای اندازههای تست معیارهای انرژی، لوازم برقي و سیستمتوسعه حمايت از آزمايشگاه 

 ربخشارزيابي و درک خواسته های ذينفعان با استفاده از روشهای كارا و اث 

 مديريت مصرف در شركتها و تعمیم نقاط قوت به كل كشور استقرار نظام ارزيابي فعالیتهای 



 
11 

 

 "(HSEمحیط زيست، ايمني و بهداشت حرفه ای )"موضوعات استراتژيك محور 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

 ارتقا دانش محیط زيستي كاركنان صنعت برق 

 ای با ساز وكارهای بین الملليكاهش انتشار گازهای گلخانه 

 ساماندهي فعالیت های مرتبط با HSE 

 بازنگری و آسیب شناسي نحوه فعالیت پیمانكاران صنعت برق با رويكرد HSE  

   بهبود نظارت سیستم مديريت و عملكرد  زيست محیطي صنعت برق 

 های زيست محیطي صنعت برقبروزرساني برنامه ها برای حذف و كاهش آالينده 

 های زيست محیطي صنعت برقها و دستورالعملارتقا شاخص 

 كاهش حجم پسماندها، مصرف آب، مصرف مواد شیمیايي در نیروگاه با اصالح فرآيندها و توسعه فناوری ها 

 ( تهیه طرح جامع زيست محیطي ايمني و بهداشت حرفه ایHSEدر فعالیت )های صنعت برق 

 ارتقا فرهن( گ و دانش زيست محیطي ايمني و بهداشت حرفه ایHSEذينفعان صنعت برق ) 

 ارتقا سیستم جامع مديريت بهداشت، ايمني و محیط زيست در صنعت برق 

 )تدوين و استقرار شاخص های بهره وری سبز در عرضه برق )تولید، انتقال و توزيع 

 های كلیدی عملكرد استقرار و به روزرساني شاخصHSE 

  وتكمیل و بازنگری سامانه جامع استانداردها و دستورالعمل های بین المللي  سامانه جامع استانداردها و دستورالعمل های مليايجادHSE 

  يكپارچه سازی فعالیت هایHSE با سیستم های مديريت بحران 

  نهادينه سازی فعالیت های مرتبط باHSE 

  اعمال مالحظاتHSE های بخش خصوصي و پیمانكاران صنعت برق واستقرار سیستم نظارت بر عملكرد و انتخاب  در قراردادهای نظارت بر فعالیت

 HSEپیمانكاران از منظر 

  شناسايي و انتقال فناوری های نوينHSE 

  ارتقاء ايمني و سالمت كاركنان صنعت برق 

  شناسايي، انتقال و بومي سازی فناوری های نوينHSE 

   كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت برق كشور

 طبق استانداردهای بین المللي 

  ارتقا بهره وری سبز در بخش عرضه برق )تولید، انتقال و

 HSE توزيع(

  افزايش سهم تولید برق سبز در صادرات برق 

  ارتقاء سازگاری زيست محیطي ،ايمني و بهداشت  در فعالیت

 ستای تجارب جهانيهای صنعت برق در را

  ارتقاء شاخص های كلیدی عملكرد HSE  در حد كشورهای

 صنعتي

  انطباق كامل معیارهای HSE  صنعت برق با قوانین و مقررات

 ملي و بین المللي

 ارتقاء ايمني و سالمت كاركنان صنعت برق 
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 "HSE” استراتژيهای محور

 

 زيست محیطي صنعت برقهای بروزرساني برنامه ها برای حذف و كاهش آالينده 

 ( ارتقا فرهنگ و دانش زيست محیطي ايمني و بهداشت حرفه ایHSEذينفعان صنعت برق ) 

 ارتقا سیستم جامع مديريت بهداشت، ايمني و محیط زيست در صنعت برق 

 )تدوين و استقرار شاخص های بهره وری سبز در عرصه برق )تولید، انتقال و توزيع 

  تكمیل و بازنگری سامانه جامع استانداردها و دستورالعمل های بین الملليHSE 

  استقرار سیستم نظارت بر عملكرد و انتخاب پیمانكاران از منظرHSE 

  شناسايي و انتقال فناوری های نوينHSE 

  ارتقاء ايمني و سالمت كاركنان صنعت برق 

  شناسايي، انتقال و بومي سازی فناوری های نوينHSE 

  كاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای در صنعت برق كشور  طبق استانداردهای بین المللي 

  انطباق كامل معیارهای HSE صنعت برق با قوانین و مقررات ملي و بین المللي 
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 "اقتصاد برق "موضوعات استراتژيك محور 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

 احداث زيرساخت های الزم جهت افزايش تبادل انرژی الكتريكي 

 تهیه و تنظیم مقررات مربوط به تبادل انرژی الكتريكي توسط بخش خصوصي 

 شفاف نمودن نرخ فروش برق و تعیین تكلیف مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ های فروش تكلیفي برق 

  نیروگاه ها به صنعت برقبازگرداندن منابع حاصل از واگذاری 

 بهبود فضای كسب و كار و توسعه رقابت در صنعت برق 

 حمايت از شركت های دانش بنیان در راستای توسعه صادرات خدمات و تجهیزات صنعت برق 

 زمینه سازی جهت استفاده از مكانیسم های بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای 

 ایولويت افزايش سهم بخش خصوصي در تجارت منطقهافزايش تبادل برق با كشورهای همسايه با ا 

 تسهیل صادرات برق از منابع انرژی نو و تجديدپذير 

 حضور كشور در بازارهای منطقه ای برق 

 توسعه مديريت تامین و تخصیص منابع مالي 

 حمايت از ساخت داخل و بومي سازی تجهیزات برق با رعايت كیفیت و قیمت رقابتي 

 وشي برقتوسعه بازار خرده فر 

 توسعه شبكه و سامانه هوشمند قرائت و كنترل 

  استفاده حداكثری و بهینه از منابع مالي صندوق توسعه ملي، تسهیالت بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و اكو و... و همچنین بهره

 گیری كارآمد از روش بیع متقابل

 اصالح تعرفه فروش برق متناسب با بهای تمام شده 

  قراردادهای دو جانبه خريد و فروش برقتوسعه 

 توسعه مبادالت برق با رويكرد اقتصادی 

  توسعه بازار برق و بورس انرژی )راه اندازی بازار منطقه ای

 برق و بورس فرامنطقه ای انرژی(

 حمايت از صادرات تجهیزات و خدمات فني و مهندسي 

  حمايت ازساخت داخل با رعايت استانداردهای بین المللي و

 قیمت رقابتي

  واقعي شدن تعرفه های فروش برق با رويكرد اقتصادی و

 رقابتي

  توسعه قراردادهای دوجانبه خريد و فروش برق در بازار

 رقابتي
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 "اقتصاد برق " استراتژيهای محور

 

 شفاف نمودن نرخ فروش برق و تعیین تكلیف مابه التفاوت قیمت تمام شده و نرخ های فروش تكلیفي برق 

 بازگرداندن منابع حاصل از واگذاری نیروگاه ها به صنعت برق 

 بهبود فضای كسب و كار و توسعه رقابت در صنعت برق 

 حمايت از شركت های دانش بنیان در راستای توسعه صادرات خدمات و تجهیزات صنعت برق 

 زمینه سازی جهت استفاده از مكانیسم های بازارهای منطقه ای و فرامنطقه ای 

  حضور كشور در بازارهای منطقه ای برقتسهیل 

 توسعه مديريت تامین و تخصیص منابع مالي 

 توسعه بازار خرده فروشي برق 

 رآمد از استفاده حداكثری و بهینه از منابع مالي صندوق توسعه ملي، تسهیالت بانك جهاني، بانك توسعه اسالمي و اكو و... و همچنین بهره گیری كا

 روش بیع متقابل

 ادالت برق با رويكرد اقتصادیتوسعه مب 

 )توسعه بازار برق و بورس انرژی )راه اندازی بازار منطقه ای برق و بورس فرامنطقه ای انرژی 

 حمايت از صادرات تجهیزات و خدمات فني و مهندسي 

 حمايت ازساخت داخل با رعايت استانداردهای بین المللي و قیمت رقابتي 

  رويكرد اقتصادی و رقابتيواقعي شدن تعرفه های فروش برق با 

 توسعه قراردادهای دوجانبه خريد و فروش برق در بازار رقابتي 
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"سبد بهینه تولید" موضوعات استراتژيك محور  

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

 مطالعات فني اقتصادی بكارگیری نیروگاه های با راندمان باالو  پژوهش 

 اجرای طرحهای افزايش بازده نیروگاه های حرارتي موجود 

 توسعه ظرفیت تولید با اولويت تكمیل بخش بخار نیروگاههای سیكل تركیبي 

  بادی ,خورشیدی , برق آبي كوچك و ...(افزايش سهم ظرفیت تولید نیروگاههای تجديد پذير( 

 حمايت از  طراحي و ساخت داخل نیروگاههای با راندمان باال 

 فني و اقتصادی احداث نیروگاههای زغال سنگ سوز با راندمان باال در نقاط مستعد كشور مطالعات 

 توسعه نیروگاههای تلمبه ذخیره ای براساس نتايج مطالعات امكان سنجي 

 و آب )آب شیرين كن ( حمايت از توسعه واحدهای تولید پراكنده با اولويت تولید همزمان برق، حرارت 

 ای بخار قديميبازتواني واحده 

 نمودن نیروگاه های سیكل تركیبي با راندمان باال با نیروگاه های فرسوده جايگزين 

 اجرای طرحهای افزايش بازده نیروگاه های حرارتي موجود 

  توسعه ظرفیت تولید متناسب با  ذخیره تولید كافي در شبكه

 سراسری 

  بادی افزايش سهم ظرفیت تولید نیروگاههای تجديد پذير(

 ورشیدی , برق آبي كوچك و ...(,خ

  حمايت از توسعه نیروگاههای سیكل تركیبي نوين ساخت

 داخل با راندمان باال 

 توسعه ظرفیت نیروگاه های زغال سوز كشور 

  حمايت از افزايش ظرفیت  تولید پراكنده با اولويت تولید

 و آب )آب شیرين كن( همزمان برق، حرارت

 بازتواني واحدهای بخار قديمي 
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 "سبد بهینه تولید" های محوراستراتژي

 

 تعیین سبد بهینه تولید برق با توجه به مالحظات فني، اقتصادی و زيست محیطي 

  توسعه ظرفیت تولید متناسب با نیاز مصرف و ذخیره تولید كافي در شبكه سراسری 

 افزايش بازده نیروگاه های حرارتي موجود 

  بادی، خورشیدی، برق آبي كوچك و ...()افزايش سهم تولید برق از طريق نیروگاههای تجديد پذير 

 نیروگاههای سیكل تركیبي با راندمان باال نیروگاه ها با اولويت استفاده از  توسعه ظرفیت 

 و آب شیرين حمايت از افزايش ظرفیت  تولید پراكنده با اولويت تولید همزمان برق، حرارت 

 بازتواني واحدهای بخار قديمي 

 حمايت از طراحي و ساخت داخل نیروگاههای با راندمان باال 
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 "كاهش تلفات"موضوعات استراتژيك محور 

( 5933تا  5931برنامه ششم توسعه) (5010تا  5011برنامه هفتم توسعه)   

 ارتقا و بهبود لوازم اندازه گیری 

 بازآرايي شبكه های توزيع 

  برداری شبكه های برقكیفیت تجهیزات و بهرهارتقای 

 ارتقای سنجش پذيری انرژی الكتريكي در شبكه 

 ای تلفات از ديدگاه فني و اقتصادیتعیین حدود مجاز منطقه 

 ها به منظور تسهیل در احداث مولدين مقیاس كوچك با رويكرد كاهش تلفات اصالح رويه 

  های توزيع و فوق توزيعتوسعه شبكه با اولويت كاهش شعاع تغذيه پست 

  بازطراحي شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

 ايجاد زيرساخت كنتورهای هوشمند و اجرای آن در مناطق دارای اولويت 

 كنندگان با اولويت ساخت توسعه استفاده از تجهیزات پر بازده باكیفیت در شبكه های برق و مصرف

 داخل

 رق بادرنظرگرفتن تلفاتهای باصالح آيین نامه تكمیلي تعرفه 

 استقرار كامل كنتورهای هوشمند در كشور 

 های توزيعهوشمندسازی شبكه 

 ارتقا معماری شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

 بومي سازی فن آوری های نوين با هدف كاهش تلفات 

 شبكه برق هوشمندسازی 

 ارتقا معماری شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

  بازطراحي شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

  توسعه استفاده از تجهیزات پر بازده باكیفیت در شبكه های

 كنندگان با اولويت ساخت داخلبرق و مصرف
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 "كاهش تلفات برق” استراتژيهای محور

 

 شبكه برق هوشمندسازی 

 ارتقا معماری شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

  بازطراحي شبكه های برق با رويكرد كاهش تلفات 

 كنندگان با اولويت ساخت داخلتوسعه استفاده از تجهیزات پر بازده باكیفیت در شبكه های برق و مصرف 

 شبكه برق ارتقاء سنجش پذيری انرژی الكتريكي در 

 تعیین حدود مجاز منطقه ای تلفات از ديدگاه فني و اقتصادی 

 ت كاهش شعاع تغذيه پستهای توزيع و فوق توزيعتوسعه شبكه با اولوي 

 بومي سازی فن آوريهای نوين با هدف كاهش تلفات 
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