
 

دعوت به ارائه پيشنهاد  مدارک و مستندات  

 

 

نموهن آزمایشی  یک ساماهن ذخیره ساز مبتنی رب ساماهن خورشیدی )از نوع رپوژه 

 فتوولتائیک( و بارتی اهی لیتیوم یون
 

 

)ساتبا(تجدیدپذری و بهره وری ربق اریان سازمان ارنژيهای   
ژپوهش، فناوری و نوآوریدفتر   

 

 



 مقدمه:

ساتبا در نظر دارد            سازمان  سعه انرژی های تجدیدپذیر،  شور در تو سعه ای ک ستای اهداف برنامه های تو در را

با ظرف ب سبباز  طراحی، سببا،ب، تام ت تجز تا ، اارا، بزرب برداری ن ندزداری سببامانه های ه، ربنسبببب به 

شبانه   21سازی به مد    با قابل ب ه، رببز نه  سازمان در نظر  ایت اقدام نماید. در هم ت ارتباط،  ،رنزساعب در 

مراکت پژنهشی/ دانشداب ها ن شرکب های فعال در حوزب    های ها ن عالقمندیشناسایی توانمندی  دارد نسبب به  

 انرژی های تجدیدپذیر ن ه، رب سازها اقدام نماید.

دی ن شرح ،دما  قابل انجام برای اارای پرنژب مذکور، در طی یک فرآیند بدیزی اسب پس از شناسایی توانمن

 خاب پ مانکار اصلح ازب انجام پرنژب مذکور اقدام ،واهد گردید. ترقابتی نسبب به ان

 ضرورت اجراي پروژه 

 یهانهیهتاشد. داشته ببه دنبال  یط مح سبین ز یااتماع ،یاقتصاد یتواند اثرا  منفمصرف برق می ک پ شیفتاا

ایداری پ تول د، دم قطع بع. اسب یانرژ یعرضه ن تقاضا یافناک بیریمد یامدها از پ یباال ن کمبود برق بر،

شبکه سراسری  یهابر،ی از چالش توان راکت و ن قابل ب عبور از ،طا پشت بانی از توان، ، مشکال  ک ف بشبکه

 باشند. درایت م ان ه، رب سازی انرژیهای تجدیدپذیر میانرژیدر تام ت انرژی الکتریکی مورد ن از از طریق  برق

 نقشی ح اتی را در کاهش نوسانا  تول د ن تطب ق آن با ن از مصرف ایفا نمودب اسب. 

های با مصرف های کم مصرفی را ه، رب نمودب ن در زمانتوان انرژی تول دی در زمانمی ،یسازرب ه، به کمک

های انرژی بکارگ ریباال مورد استفادب قرار داد ن بدیت ترت ب به کاهش بار شبکه ن ن ت پ ک سایی کمک نمود. 

سازی  رب ه،ر دن متنانب اسب،  به شرایط مح طی متغ رمنابع آنزا  تجدیدپذیر که تول د آنزا به دل ل نابستدی 

نگاب زی در ن رگ ری ه، رب سابه عنوان مثال با بکار ،واهد بود. عرضه ن تقاضامدیریب  یبرا مزمی عامل انرژی،

ه ب را در ساعا  پ ک مصرف در طول رنز ید ،ورش یانرژ رب ه، توان برق مازاد حاصل ازهای فتونلتائ ک می

 . شبکه تتریق نمایند



شرفب  سازی   های ا، ر در پ  سامانه های ه، رب  شان می کاربرد انرژی های تجدیدپذیر به همراب  دهد که دنران ن

 ن به عنوان یک منبع انرژی الکتریکی مقرنن به صببرفه تجدیدپذیر سببازی برقبرای ه، ربها توسببعه فرصببب 

 .رس دب اسبفرا  ای هوشمندحرکب به سمب شبکه

 

 هاي تجدیدپذیرهدف: اجراي سامانه ذخيره ساز در سایت فناوري انرژي

سامانه     سعه  سب ازب تو سب      انتخاب فنانری منا سازی متنا ستم ه، رب  س  شرایط اقل می مناطق  های دارای  با 

مختلف کشببور ن شببنا،ب از م تان انرژی الکتریکی مورد ن از در سببطح پایه ن مواقع پ ک، ن ازمند اارای یک  

سب تجربه فنی ن عمل اتی از آن طریق می  شد.  نمونه عملی ن ک سامانه     با ساز مبتنی بر  سامانه ه، رب  اارای یک 

ش دی از نوع فتونلتائ   سایب فنانری      های ن رنگاب ،ور سازی باتری برای  ستم ه، رب  س  های نویت ک به همراب 

سامانه ه، رب   انرژی شور برای یک ن رنگاب فتونلتائ ک به ظرف ب بز نه ازب بکارگ ری از  های تجدیدپذیر در ک

ی،  یانجام مطالعه رفتار شبکه، سامانه ه، رب ساز ن ن رنگاب فتونلتائ ک در زم نه پ ک سا     ساعب،   21برای سازی  

تواند مراع مناسبی برای  تجرب ا  ارزشمندی را در ا،ت ار قرار ،واهد داد ن اطالعا  حاصل از ایت پایلو  می  

 های آتی ازب توسعه ایت فنانری در دا،ل کشور باشد. گ ریتصم م

 

 (TORشرح کلي خدمات پروژه)

شرح زیر ارائه می گردد ن      شنزادی ن مورد انتظار ب ضمت مطالعه    انتظار میشرح ،دما  پ  شنزاد دهندب   رند پ 

سل م        ستی به کارفرما ت سایر مدارک در،وا سبب به تکم ل آن اقدام ن به همراب  شرح ،دما  ن دق ق ن کامل ایت 

شرح ،دم        سبب به پرنژب ن تکم ل  سی ن شنا سب رنیکرد ن رنش  سایی توانمندی ها   نماید. بدیزی ا شنا ا  در 

 .، بر،وردار اسبازاهم ب باالیی

 

 

 



 هیل تعریف شدب اسب.ادنل کل ا  ن سرفصل های شرح ،دما  تعریف شدب برای پرنژب به شرح 

 فهرست جداولي که مي بایست توسط پيشنهاد دهندگان محترم تکميل شود.

  پروژه مشخصات

 عنوان 
پرنژب نمونه آزمایشی  یک سامانه ه، رب ساز مبتنی بر سامانه ،ورش دی )از نوع فتونلتائ ک( 
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 های ه، رب سازی مناسب )ن مشابه(انجام مطالعا  فنانری -2

فصببول طی رنز ن شببب )پ ک مصببرف( ن در  بررسببی شببرایط بار مصببرفی منطقه -1

شبکه   سایب  مختلف، پرنف ل بار سی  سایب )با لحاظ کردن منابع تول د پراکندب  ، برر  دا،لی 

 التاما  مورد ن از شبکه برق رسانی در منطقهن سایر مواود در آن( 

سازی        برآنرد حجم ه، رب -3 صرف انرژی الکتریکی ن مدل ساس م سازی مورد ن از برا

 پ ک منطقه شرایطمتناسب با 

 طراحی مفزومی سامانه ه، رب ساز ن تع  ت مشخصا  فنی سامانه -4

 انجام مطالعا  فنی ن اقتصادی طراحی تفص لی  ن  -5

 اارای پرنژب مذکور ن انجام اقداما  قانونی ن طرح تع  ت برآنرد ریالی -6

 اارا ن تحل ل عملکرد سامانه ن ارائه مدل مناسب بر اساس شرایط کشور -7
جرا

ن ا
زما

 

 ماب 21

در ،صوص پرنژب مذکور، اطالعا  در،واستی در پ شنزاد ضمت ارائه گردد به از متقاض ان در،واسب می

 متقاض ان مورد بررسی قرار گ رد. شناساییادانل پ وسب را ن ت تکم ل نمودب ن ارسال نمایند تا در فرآیند 

 

 

 



 اطالعات درخواستي از متقاضيان 

 متقاضي شرکت کلي مشخصات -1

 

 

 

 س س:أسال ت نام شرکب:

 نشانی:

 زم نه کاری:

 شمارب نمابر:                     شمارب تلفت:                           

 نشانی الکترنن کی:

 شمارب ثبب:                                                 تاریخ ثبب:

 مدیرب ه ئبرئ س 

 :،انوادگی نام نام ن

 سمب: ایت درسابقه کار 

 رشته تحص لی: مدرک ن

 سال ا،ذ مدرک:

 مدیرعامل

 :،انوادگی نام نام ن

 در ایت سمب: سابقه کار

 رشته تحص لی: مدرک ن

 سال ا،ذ مدرک:

 مدیرب ه ئباعضای 

 :،انوادگی نام نام ن

 سمب: ایت درسابقه کار 

 رشته تحص لی: مدرک ن

 سال ا،ذ مدرک:

 :،انوادگی نام نام ن

 سمب: ایت درسابقه کار 

 رشته تحص لی: مدرک ن

 سال ا،ذ مدرک:

 :،انوادگی نام نام ن آ،ریت دارندگان امضای مجاز

 

 :،انوادگی نام نام ن

 

 

 :،انوادگی نام نام ن



 

  پرنژب( 21ی مرتبط ن حداکثر هاپرنژب -سال ا، ر 21یي )اجرا ابقهستجربه/ -2

 :پروژه هاي مرتبط شامل تجربيات منظور از  تجربيات و سوابق کاري

مرتبط با فنانریزای انرژی های تجدیدپذیر، مرتبط با فنانری ه، رب ساز ن مرتبط با منابع تغذیه بدنن نقفه 

 ( می باشد.UPSپشت بان )

 انجام پروژه )تکميل شرح خدمات پيشنهادي(براي  پيشنهادي خدمات شرح -3

 رند متقاض ان نسبب به ارائه متدنلوژی مناسب برای انجام هریک از مراحل هیل اقدام نمایند. انتظار می

 شرح پيشنهاد عنوان 

  مطالعات 

  طراحي مفهومي

  طراحي تفصيلي

  خرید یا ساخت

  تحليل عملکرد

 

 ارائه برنامه زمانبندي -4

 مدارک ارائه گردد.پرنژب به همراب اارای هر قسمب آن می بایسب توسط مشانر به همراب سایر برنامه زمانبندی اارای کل 

 نام کارفرما  عنوان پروژه 

مدت 

انجام 

 پروژه

تاریخ 

 شروع/پایان
 نتایج پروژه مبلغ
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