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چكیده پروژه:
استانداردها اسناد و مدارکی هستند که مشخصات و فرایندهای طراحی شده برای بهه حهداک ر رسهاندن قابلیهت
اطمینان مواد ،محصوالت ،روش ها و خدماتی کهه مهورد اسهتهاده ههر روزه مهرد ،اسهت ،را تییهین مهینماینهد
استانداردها با ایجاد پروتکلهایی که در سراسر جههان قابهل در و په یرش هسهتند ،اسها و بنیهان توسهیه
محصول را تشکیل میدهند این امر فرایند توسیه محصول را ساده نموده و زمان رسهیدن بهه بهازار را کهاه
میدهد تنها از طریق استهاده از استانداردها است که اعتبار محصوالت جدید و بازارهای جدید را میتوان تأییهد
کرد به طور خالصه استانداردها محر توسیه و پیادهسازی فنآوریهایی هستند که بهر نحهوه زنهدگی ،کهار و
ارتباطات ما تأثیر میگ ارند
جهت گیری صنیت برق به سوی استاندارد نمودن موضوعات و موارد مرتبط با این صنیت ،پیشرفت تکنولوژی در
صنیت برق ،دستیابی به یکنواختی در طراحی ضمن حهظ کیهیت قابل قبول و الز ،در طراحی ایجاب مینمایهد
که مشخصات فنی ،مییارهای طراحی ،بهرهبرداری و آزمون تجهیزات و سیستمهای مرتبط با حهوزه انتقهال بهه
صورت استاندارد تهیه و تدوین گردد بسیاری از استانداردهای داخلی مرتبط با این حوزه در سهالههای گ شهته
تدوین شده است؛ در حالیکه استانداردهای بینالمللی متناظر ،هر چند سال یکبار به روز میگردند همچنهین بها
توجه به شرایط اقلیمی کشور ،برخی استانداردهای موجود نیاز به اصالح و بازنگری دارند از طرفی بها توجهه بهه
پیشرفت تکنولوژی و ظهور تجهیزات و فناوریهای جدید الز ،است استانداردهای مرتبط با آنها نیز تدوین گردد
در نتیجه بررسی استانداردهای داخلی و نیازسنجی تدوین استانداردهای حوزه انتقال امری ضروری است
در این پروژه ،در ابتدا استانداردهای داخلی و استانداردهای بینالمللی موجود در حوزه انتقال شناسایی شده و مورد
بررسی قرار میگیرند سپس استانداردهای داخلی از لحاظ به روز بودن و محتوا با استانداردهای بینالمللی مرتبط
مقایسه شده و نقاط ضیف و کمبودهایشان شناسایی میگردد همچنین استانداردهایی که میبایست متناسب بها
شرایط اقلیمی کشور اصالح شوند تییین میگردد بر این اسا  ،نیازسنجی جههت بههروزرسهانی اسهتانداردهای
موجود یا تدوین استانداردهای جدید انجا ،میشود در مرحله بید جهت جامع و کامل بهودن فراینهد نیازسهنجی
تدوین استانداردهای حوزه انتقال ،از شرکت مادر تخصصی توانیر ،شرکتهای برق منطقههای ،شهرکت مهدیریت
شبکه ایران و گروههای پژوهشی ،مراکز توسیه فناوری و مجریان طرحهای پژوهشهگاه نیهرو اسهتیال ،صهورت
میگیرد در انتها ،اولویتبندی بهروزرسانی و تدوین استانداردهای حوزه انتقال به همراه بودجه مورد نیاز و برنامه
زمانبندی هر بخ ارائه میشود

چكیده نتایج:










شناسایی و دستهبندی تجهیزات ،سیستمها و مباحث مرتبط با حوزه انتقال
استخراج لیست استانداردهای داخلی و استانداردهای  IECمرجع
مقایسه استانداردهای داخلی با استانداردهای  IECمربوطه از لحاظ به روز بودن و کهایت فنی و محتوایی
تییین استانداردهای داخلی که نیاز به اصالح و بازنگری دارند (با توجه به بند قبل)
تییین لیست استانداردهای داخلی که با توجه به شرایط اقلیمی کشور ممکن است نیاز به بهروزرسانی داشته
باشند
تییین نیاز به تدوین استانداردهای جدید
استیال ،و دریافت لیست استانداردهای نیازمند تدوین و بازنگری از ذیربطان
اولویتبندی تدوین استانداردهای حوزه انتقال
ارائه برنامه زمانبندی و بودجه مورد نیاز جهت تدوین استانداردهای حوزه انتقال (با توجه به بند قبل)
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