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شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

مقدمه
در راستای تأکید مقام عالي وزارت در موضوع ارتقاء تابآوری شبکه برق و لزوم اعمال اصالحات الزم در ساختار سازماني
وزارت نیرو برای متناسب سازی آن با مأموریتها ،در بندهای  4و  7اهداف کالن وزارت نیرو در دولت دوازدهم ،تشکیل کمیتهای
مستقل بنام" کمیته تابآوری شبکه برق کشور" ذیل شورای پایایي(کمیته چهارم شورای پایایي) جهت مدیریت یکپارچه ،متمرکز و
جامع اهدافِ کالن مرتبط با حوزه تابآوری ،ضرورت دارد.

 -1تعاريف
شورا :شورای پایایي شبکه برق کشور؛
دبيرخانه :دبیرخانه شورای پایایي شبکه برق کشور؛
نظامنامه :نظامنامه شورای پایایي شبکه برق کشور؛
تابآوری :توانایي عملکرد فعاالنه شبکه برق در مواجهه با تهدیدات با هدف استمرار مأموریت؛

كميته :کمیته تابآوری شبکه برق کشور.
 -0اهداف
اهداف تشکیل کمیته تابآوری عبارت است از:
 -1تبیین روندها ،رویکردها ،ساختارها و فرآیندهای الزم جهت مدیریت یکپارچه ،متمرکز ،هماهنگ و جامع تابآوری صنعت
برق کشور در راستای ایجاد همافزایي در اقدامات و عملکردها به منظور ارزیابي و بهبود مستمر تابآوری صنعت برق،
 -2ساماندهي ،نظاممند کردن و استانداردسازی فعالیتهای مرتبط با تابآوری صنعت برق و زیرساختها و شریانهای حیاتي
وابسته،
 -3تهیه نقشه راه تابآوری صنعت برق کشور،
 -4تقویت نظام راهبری و مدیریت ریسک و تابآوری صنعت برق با هدف استمرار فعالیت و خدمات رساني،
 -5ایجاد ساز و کار مدون و زیرساختهای الزم و مشخص به منظور شناخت و استحصال کلیه مخاطرات و تهدیدات پیشروی
سیستمهای قدرت و ارزیابي تأثیر این رویدادها بر صنعت برق کشور و فعالیتهای آن،
 -6استفاده و به کارگیری از رویکرد سیستمي در مطالعات تابآوری صنعت برق،
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

 -7تعیین ،تعریف و ارائه شاخصهای مناسب و یکپارچه جهت ارزیابي تابآوری شبکه برق با توجه به نوع تهدیدات ،رویدادها،
مشخصات بار و سیستم و ارتقای کمي و کیفي این شاخصها در کنار پایش دائمي و مستمر آنها،
 -8توسعه دانش تابآوری ،ظرفیتسازی و ایجاد محرک در اثرگذاران،
 -9تهیه و تنظیم برنامههای اجرایي مرتبط با طرح جامع تابآوری صنعت برق کشور،
 -11تدوین و ابالغ الزامات ،قوانین و دستورالعملهای مرتبط با حوزه تابآوری صنعت برق و ایجاد سازوکار و ساختار مدون و
هدفمند در راستای پیادهسازی و نظارت بر حسن اجرای آنها.
 -11ایجاد محیطي برای تعامل آراء و اندیشههای مختلف در خصوص تابآوری صنعت برق کشور؛

 -3وظايف كميته
کمیته تابآوری شبکه برق کشور پشتیبانيکننده اهداف و مأموریتهای شورا در امور و مأموریتهای مرتبط با حوزه
تابآوری شبکه برق کشور است .از جمله وظایف این کمیته ،موارد ذیل ميباشد:
 -1رسیدن به یک تعریف مشترک ،بومي و ملي برای تابآوری،
 -2ره یافتن به جایگاه مطالعات سیستمي در چارچوب پارادایم تابآوری،
 -3کمک به اعمال و راهبری سازوکار مدیریت دانش در حوزه تابآوری،
 -4در نظر گرفتن و اعمال وابستگي متقابل ( )Interdependencyسیستمها و شریانهای حیاتي در مطالعات تابآوری،
 -5ایجاد و رسیدن به یک تعریف و خوانش مشترک پیرامون پارادایم تابآوری ،حصول اتفاق نظر در اهداف ،ویژگيها و نحوه
اعمال مفهوم تابآوری،
 -6تبیین جایگاه تغییر اقلیم و رویدادهای منتجه از این پدیده ،در حوزه ارزیابي و مدیریت خطرپذیری مبتني بر پارادایم
تابآوری،
 -7تبیین روشهای کارآمد جهت پیشبیني کوتاهمدت و بلندمدت رویدادها،
 -8ارزیابي ،اصالح ،توسعه و بهبود استانداردهای موجود در حوزههای طراحي ،پیادهسازی و بهرهبرداری از صنعت برق متناسب
با مفهوم تابآوری،
 -9بررسي تأثیر سرمایهگذاری در صنعت برق ایران بر تابآوری از طریق قیاس با اقدامات جهاني در این خصوص و اتخاذ
رویکردهای مناسب جهت سرمایه گذاری،
 -11بررسي و تبیین هزینه بار از دست رفته در ایران،
 -11ارزیابي تأثیر هوشمندسازی سیستم برق در جهان و ایران بر تابآوری (تولیدات پراکنده ،اتوماسیون و بازار)،
 -12بررسي و تبیین بارهای حیاتي و حساس و مشخصههای آنها در ایران و جهان،
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

 -13رسیدن به شاخصهای مشخص برای ارزیابي تابآوری سیستم با توجه به نوع رویدادها و مشخصات بار و سیستم،
 -14شناخت و ایجاد یک چارچوب مفهومي برای نحوه ارزیابي تابآوری شبکه برق در برابر انواع رویدادهای مورد مطالعه در
تابآوری،
 -15شناخت و بهرهمندی پتانسیلهای ملي و بینالمللي در حوزه تابآوری،
 -16کمک به استفاده از تجارب دانشگاهها ،موسسات و مراکز تحقیقاتي ملي و بینالمللي فعال در حوزههای تابآوری،
 -17تدوین نقشه راه تابآوری صنعت برق کشور،
 -18اعالم نظر در خصوص پیشنویس استانداردها و دستورالعملهای مرتبط با تابآوری،
 -19تبیین فرآیند تدوین ،تصویب ،بازنگری و یا فسخ اعتبار استانداردها ،دستورالعملها و ضوابط،
 -21تعریف و تصویب پروژه های مرتبط با موضوع تاب آوری در سطح صنعت برق،
 -21تعیین و تصویب برنامههای عملیاتي طرح جامع تاب آوری کشور (،)action plan
 -22همکاری با سایر وزارخانهها و سازمانهای ذیربط جهت تدوین و پیادهسازی دستورالعملها و آییننامههای اجرایي مرتبط با
قوانین مصوب در کمیته تابآوری شبکه برق،
 -23ایجاد سازوکار و ساختار مناسب جهت جمعآوری اطالعات صنعت برق کشور،
 -24ایجاد ساز و کار و ساختار مناسب جهت ارزیابي ،پیگیری و نظارت بر حسن انجام وظایف محوله (طي ابالغ مصوبات کمیته)
به شرکت ها ،نهادها و سازمانهای وابسته و تابعه وزارت نیرو.

 -4ساختار
 -1-4رئيس و نايب رئيس :معاون وزیر در امور برق و انرژی رئیس کمیته و مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع
برق ،نایب رئیس کمیته ميباشند .نایب رئیس ميبایست در غیاب رئیس ،اداره جلسات را عهدهدار شود .رئیس کمیته
وظایف ذیل را بر عهده دارد:


اداره و مدیریت جلسات؛



اجرای ضوابط اجرایي کمیته؛



پیگیری و تالش در جهت تحقق وظایف کمیته.

امضا
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

 -0-4اعضا :ترکیب اعضای کمیته به شرح ذیل ميباشد:
 معاون وزير نيرو در امور برق و انرژی
 مدير كل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزيع برق
 يک نفر از اعضای دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزيع برق

عضو دائم و رئيس كميته
عضو دائم و نايب رئيس كميته
عضو دائم و دبير كميته

 حداكثر دو نفر با معرفي دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزيع برق

عضو دائم كميته

 يک نفر از معاونين ساتبا با معرفي مدير عامل مربوطه

عضو دائم كميته

 يک نفر از معاونين شركت مديريت شبکه برق ايران با معرفي مدير عامل مربوطه

عضو دائم كميته

 يک نفر از معاونين شركت توانير با معرفي مدير عامل مربوطه

عضو دائم كميته

 يک نفر از معاونين شركت توليد برق حرارتي با معرفي مدير عامل مربوطه

عضو دائم كميته

 دو نفر خبره در حوزه تابآوری صنعت برق

عضو دائم كميته

 يک نفر خبره در حوزه امور ريسک

عضو دائم كميته

 دو نفر خبره در حوزه مطالعات سيستمي

عضو دائم كميته

 يک نفر خبره در حوزه مديريت بحران و پدافند غيرعامل

عضو دائم كميته

 حداكثر دو نفر متخصص و صاحبنظر مرتبط

عضو مدعو كميته

تبصره :1از اعضای کمیته انتظار ميرود:
 در کلیه جلسات کمیته فعاالنه شرکت کنند؛


نظرات خود و همچنین بخشي از صنعت ،که نمایندگي آن را عهدهدار هستند ،در جلسات بیان کنند؛



تکالیف تعیین شده از سوی شورا و وظایف کمیته را به نحو مطلوب به انجام برسانند؛



در جهت تحقق اهداف و وظایف کمیته تالش کنند.

تبصره  :0دو نفر خبره در حوزه تابآوری صنعت برق ،یک نفر خبره در حوزه امور ریسک ،دو نفر خبره در حوزه مطالعات
سیستمي و یک نفر خبره در حوزه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توسط دبیرکمیته به رئیس کمیته جهت تأیید ،پیشنهاد
داده ميشوند.
تبصره :3دو نفر متخصص مدعو ،از میان تخصصهای مرتبط دعوت ميشوند .تخصصهای مرتبط به تصویب کمیته
ميرسند؛
 -3-0-4نحوه انتصاب :اعضای کمیته با حکم رئیس کمیته تابآوری صنعت برق منصوب ميشوند.
امضا
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

 -4-0-4طول دوره عضويت :طول دوره عضویت اعضاء دو سال است .انتخاب اعضاء برای دورههای متوالي بالمانع است.
در صورت استعفای هر عضو ،دبیر کمیته نسبت به معرفي فرد جایگزین اقدام ميکند.
 -5-0-4استعفا و عدم شركت:


کساني که جایگزین اعضای مستعفي ميشوند تا پایان دوره عضویت مستعفي در سمت وی باقي ميمانند،



هر عضوی که سه جلسه متوالي یا پنج جلسه غیر متوالي بدون عذر موجه غیبت کند ،مستعفي شناخته ميشود.

 -3-4دبير :دبیرکمیته با پیشنهاد دبیر شورای پایایي و تأیید رئیس کمیته منصوب ميشود.
 -4-4كارگروه :کمیته مطابق بند  6-2-4از آییننامه اجرایي شورا ميتواند به منظور انجام وظایف خود ،کارگروههایي را
ایجاد کند .کمیته مسئول هدایت کار این کارگروهها و محصول کار آنهاست.

 -5جلسات
 -1-5تشکيل جلسات :جلسات کمیته به دو صورت زیر تشکیل ميشود:
 -1-1-5جلسات تناوبي  :این جلسات بطور منظم و حداقل ماهي یکبار تشکیل ميشود .دوره تناوب تشکیل جلسات
کمیته ،هر دو هفته یکبار و مدت زمان آن ،با هماهنگي اعضاء تعیین ميشود.
 -2-1-5جلسات فوقالعاده :این جلسات به درخواست شورا ،رئیس کمیته و یا حداقل چهار نفر از اعضای کمیته تشکیل
ميشود .دبیرکمیته موظف است ظرف مدت حداکثر یک هفته از دریافت درخواست تشکیل جلسه ،نسبت به
اطالعرساني به اعضاء و برگزاری جلسه اقدام کند.
 -0-5دعوت به جلسات :دعوت به جلسه با ذکر تاریخ ،محل تشکیل و دستور کار ،توسط دبیر کمیته و حداقل سه روز قبل
از تشکیل جلسه به عمل ميآید .دعوتنامه و سوابق مربوط به مفاد دستور جلسه به صورت مناسب ،برای اعضاء ارسال
ميشود.
تبصره :4اعالم شفاهي تاریخ تشکیل جلسه آتي در هر جلسه ،به منزله اعالم کتبي ميباشد.
 -3-5حدنصاب :حد نصاب الزم برای رسمیت یافتن جلسات کمیته ،دو سوم افراد صاحب رأی است.
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صفحه  6از 9

تاريخ صدور1397/3/02 :
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

شماره تجديد نظر- :
تاريخ تجديد نظر- :

تبصره :5در صورتي که رئیس و نایب رئیس شورا (هر دو با هم) حضور نداشته باشند جلسات کمیته رسمیت نخواهد داشت.

 -6حضور در جلسات
 -1-6کلیه اعضاء کمیته موظفند بطور مرتب در جلسات حضور یابند؛
 -2-6غیبت و تأخیر بیش از  15دقیقهای اعضاء در صورتجلسات قید ميشود؛
 -3-6تأخیر حضور در هر جلسه بمدت بیش از  31دقیقه ،معادل یکچهارم جلسه غیبت و تأخیر حضور در هر جلسه به
مدت بیش از یک ساعت ،به منزله غیبت محسوب ميشود؛
 -4-6گزارش فعالیتهای کمیته شامل تعداد جلسات ،مصوبات ،نحوه حضور و میزان تأخیر اعضاء کمیته در جلسات ،هر 6
ماه یکبار توسط دبیرکمیته به رئیس کمیته ارائه ميشود؛
 -5-6در صورتيکه در طول یک بازه زماني شش ماهه ،مجموع غیبت بدون دلیل موجه هر یک از اعضاء کمیته ،از سه جلسه
بیشتر شود ،حضور وی به عنوان «حضور نامنظم» در گزارش فوقالذکر درج ميشود؛
 -6-6شرکت مدعوین و سایر افراد در جلسات با پیشنهاد هر یک از اعضا و هماهنگي با دبیر کمیته و کسب موافقت رئیس
کمیته و بدون حق رأی مجاز ميباشد.

 -7مصوبات و صورتجلسات
 -1-7هر مصوبه کمیته ،مستلزم کسب اکثریت مطلق (دو سوم) آراء موافق اعضای کمیته است؛
 -2-7صورتجلسات کمیته ،توسط دبیر کمیته تنظیم و به امضاء رئیس کمیته (و یا از طرف نایب رئیس کمیته) و اعضای کمیته
(حاضر در جلسه) رسیده و برای کلیه اعضاء ارسال ميشود؛
 -3-7جمعبندیها ،تکالیف و تصمیمات مشخص شده و نیز اهم موضوعات مطروحه در جلسه ،باید بهصورت فهرستوار
در صورتجلسه قید شود و مطالب گفته شده نباید به افراد حاضر ،نسبت داده شود؛
 -4-7دبیر کمیته ،متن مصوبات را جهت اطالع ،پیگیری و یا اخذ مصوبات شورا ،برای دبیرخانه شورا ارسال ميکند؛
 -5-7فایل صوتي یا تصویری جلسات باید به صورت مناسب در دبیرخانه نگهداری شود.

 -8وظايف دبير
وظایف دبیر در ارتباط با کمیته به شرح ذیل ميباشد:
 -1-8هماهنگي برگزاری جلسات کمیته؛
 -2-8هماهنگي صدور احکام اعضاء کمیته و کارگروه(ها)؛
 -3-8هماهنگي تشکیل کارگروه(ها) طبق مصوبات کمیته؛
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 -4-8نظارت ،پیگیری و ثبت فعالیتهای کمیته و کارگروه(ها) درچارچوب ضوابط اجرایي کمیته؛
 -5-8پیگیری تحقق مصوبات کمیته؛
 -6-8مستندسازی جلسات کمیته و کارگروه(ها)؛
 -7-8پیگیری تهیه و تدوین گزارشهای مورد نیاز کمیته؛
 -8-8تهیه گزارشهای ادواری و موردی از فعالیت کمیته و کارگروه(ها( برای ارائه به شورا؛
 -9-8پیگیری جبران خدمات اعضاء کمیته و کارگروه(ها)؛
 -11-8تنظیم ارتباطات کمیته و کارگروه(ها) با شورا.

 -9جبران خدمات
شورا در خصوص جبران خدمات اعضاء کمیته ،سازوکار مناسب را پیشبیني خواهد کرد.

 -12اصالح و بازنگری
هرگونه اصالح و یا تغییر در این سند با پیشنهاد دبیرخانه کمیته تابآوری ،مستلزم تأیید کمیته و موافقت و تصویب رئیس
شورا است.
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ضوابط اجرايي كميته تابآوری شبکه برق

تدوين كنندگان
رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

همایون حائری

معاون وزیر در امور برق و انرژی

2

عبدالصاحب ارجمند

مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق

3

مهرداد اقلیمي

کارشناس مسئول دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق

4

محسن چگنيزاده

کارشناس دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق

5

محمد ابراهیمنژاد

کارشناس دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق
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