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 : هدف -١

جهت احداث نيروگاههاي مقياس كوچك و اتصال آن به متقاضيان هدف از اين دستور العمل راهنمايي 

در اين حالت بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش قابليت اطمينان شبكه مورد توجه قـرار  . شبكه توزيع است

  .گيرد مي

  :كاربرد  دامنه -٢

  )  تر بازار برق و جلب مشاركت توليد پراكندهدف( معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ-

  مگاوات ٧ تاهاي با توان  گاه نيرو احداثكليه متقاضيان  -

  به دفتر جلب مشاركت در ستاد شركت توزيع متقاضيانتوزيع براي راهنمايي امورهاي  -

  : و عالئم  ، مفاهيم  تعاريف -٣

برق متصـل  مگاوات كه در نقاط متعدد به شبكه  ٢٥تا به كليه نيروگاههاي با توان :مولد مقياس كوچك

  .گويند شوند مولدهاي مقياس كوچك مي مي

شخص حقيقي يا حقوقي كه مالك مولد مقياس كوچك بوده و در قالـب يـك    ):متقاضي(سرمايه گذار

فعاليت اقتصادي مبادرت به احداث نيروگاه مقياس كوچـك كـرده و تـوان توليـدي ايـن نيروگـاه را        

  .رساند ميمصرف كرده يا به شبكه برق تزريق كرده و آن را به فروش 

هاي منطقه اي مستقر بوده و وظيفه راهنمايي  دفتري كه در شركتهاي توزيع يا برق:واحد جلب مشاركت

  .گاههاي مقياس كوچك را بر عهده دارد گذاران و متقاضيان احداث نيرو سرمايه
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برخي از واحدهاي توليد در مقياس كوچك به گونه اي طراحـي  :)CHP(توليد همزمان برق و حرارت

شوند كه عالوه بر توليد توان الكتريكي، حرارت مورد نياز جهت استفاده در سيستمهاي تاسيساتي يا  مي

 .شود به اين سيستم توليد همزمان برق و حرارت اطالق مي. كنند ساير نقاط مجموعه مصرف را تامين 

  :  عمليات  شرح -٤

  :گيرد مي  زير انجام دستورالعمل روش اجرايي كار به صورتبا تدوين 

  

 درگاه خدمات الكترونيك مولدهاي مقياس كوچك  -١-٤

 درگاهورود به  -١-١-٤

خدمات الكترونيك مولـدهاي مقيـاس   متقاضيان مولدهاي مقياس كوچك الزم است ابتدا به درگاه 

مراجعه كرده و پس از دريافت و ذخيره سازي راهنماي مربوطـه،  beta.iranchp.irبه نشاني كوچك

  .نسبت به عضويت و ثبت نام اقدام كنند

  تكميل فرم، بارگزاري مدارك و دريافت كد رهگيري-٢-١-٤

متقاضيان بايد پس از عضويت نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه اقدام كرده و همچنين مدارك مورد 

  . نظر را اسكن كرده و در سايت بارگزاري نمايند

  

 وزيعمراجعه به واحد جلب مشاركت شركت ت -٢-٤

بايست جهت آگاهي از مراحل احداث نيروگاه و همچنين كسب اطالع از وضعيت سـرمايه   متقاضي مي

هاي پيش رو در اين زمينه و نيز آشنايي با روال اداري صـدور مجوزهـا و    ها و چالش گذاري، فرصت

كميـل  نحوه عقد قراداد فروش برق و ساير اطالعات مربوط به شركت توزيع مراجعه نموده و ضـمن ت 

نسخه فيزيكي فرم درخواست احداث مولد، مدارك فيزيكي مورد نياز را تحويل داده تا مراحل صدور 

  .موافقت نامه احداث مولد آغاز شود
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  :مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي عبارتند از

  يگذار و کارت مل رونوشت شناسنامه سرمايه  −

  مستندات مرتبط؛ همراه با )شخص حقيقي(اي  حرفه-زندگينامه علمي −

  شماره رهگيري −

  :مدارك مورد نياز براي اشخاص حقوقي عبارتند از

  اساسنامه و آخرين نسخه روزنامه رسمي حاوي آخرين تغييرات در مورد مديران −

مدارك رسمي مربوط به اعضا و يا هيأت مديره، مديرعامل و يا پرسنل كليدي شخص حقوقي  −

  و مدرك تحصيلي متقاضي از جمله سابقه كار، پست سازماني

  )در مورد گروه مشاركت؛ اعم از ثبتي و يا عادي(مدارك مشاركت −

  مدارك مربوط به مالكيت انشعاب −

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به مجمع عمومي عادي ساالنه صاحبان سهام شرکت  −

زيان، براي سال مالي گذشته شامل ترازنامه، صورت سود و ) مرجع مشابه در مورد موسسات(

  .انباشته، صورت جريان وجوه نقد و يادداشتهاي توضيحي) زيان(گردش حساب سود 

  گزارش تامين مالي −

  گزارش فني −

  شماره رهگيري −

ـ مگابا ٢حجم حـداکثر   ل بايک فاي در قالب دياه وسفيت و بطور سيفيست با کيبا يه مدارک ميکل ت ي

  .مشارکت گردد ل واحد جلبيتحو يکيزيده و همراه با مستندات فياسکن گرد

  بازديد و دريافت مجوز شركت گاز و اداره حفاظت محيط زيست و صدور موافقتنامه احداث -٣-٤

پس از ارائه مدارك مورد نياز و بازديد از محل پيشنهادي سرمايه گذار، تامين گاز مصرفي نيروگـاه بـا   

ه حفاظت محيط ريسـت  فشار مورد نياز و همچنين مجوز محيط زيست به ترتيب از شركت گاز و ادار

شركت توزيع موافقتنامه اي جهت ارائه به شركت توانير و  پس از صدور مجوزها، . شود درخواست مي

  .كند عقد قرارداد خريد تضميني براي متقاضي صادر مي
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براي متقاضيان احداث مولدهاي مقياس كوچك در شهرك هاي صنعتي نياز به دريافت مجـوز  : تبصره

  .باشد زيست نمياداره حفاظت محيط 

  طرح فني اتصال -٤-٤

بايست جهت اتصال نيرو گاه خود به شبكه يكي از طرح هاي  متقاضي پس از دريافت موافقت نامه مي

در ايـن  . را اجرايـي كنـد  » دستورالعمل اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه توزيع«مصوب موجود در 

نتيجه مطالعات خود را كه حـاوي ارائـه سـناريو هـاي     راستا متقاضي پس از انجام مطالعات فني بايد 

شـركت  . احتمالي و انتخاب طرح اتصال پيشنهادي به شبكه است را به شركت توزيع برق ارائـه كنـد  

توزيع پس از بررسي طرح فني، در خصوص مطالعات صورت گرفته اظهار نظر كرده و در نهايت پس 

  .مينه اتصال به شبكه نيروگاه تصميم گيري خواهد شداز انجام اصالحات احتمالي روي نقشه ها، در ز

 صدور پروانه احداث نيروگاه -٥-٤

انجام مطالعات و تهيه طرح اتصال براي نيروگاه درخواست شده پروانه احداث توسط شـركت  پس از 

بايست در مدت اعتبار پروانه احداث، نسـبت   متقاضي مي. شود مي توزيع صادر شده و تحويل متقاضي 

 .حداث و نصب تجهيزات در نيروگاه خود اقدام نمايدبه ا

 صدور تاييديه اتصال -٦-٤

مگاوات صادر شده و به منزله مجوز اتصال  ٢باالتر از هاي با توان  تاييديه اتصال نيروگاه براي نيروگاه

 .باشد نيروگاه به شبكه برق مي

  خريد تضميني برقعقد قرارداد  -٧-٤

برداري اقتصادي از نيروگاه خود الزم است كه توان توليدي خود را بـه شـبكه   متقاضي به منظور بهره 

قـرارداد خريـد   «در اين راستا شركت توانير مبادرت به خريد توان متقاضي در قالـب  . برق تزريق كند

در صورت انعقاد اين قرارداد امكان واريز پيش پرداخت بـه متقاضـيان واجـد     .نمايد مي» تضميني برق

 .د داردشرايط وجو
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 آزمايش و راه اندازي -٨-٤

. ها را بـه منظـور راه انـدازي انجـام دهـد      در اين مرحله سرمايه گذار بايد بعد از نصب كليه آزمايش

آزمايش و راه اندازي بايد در مقطع زماني قابل قبول هر دو طرف و در حضور نماينده شركت توزيـع  

هاي صورت گرفته را به امضاء نماينده شركت  آزمايشسرمايه گذار موظف است نتايج . برق انجام شود

  .توزيع برساند

 اتصال -٩-٤

. گيـرد  نيروگاه به شبكه توزيع براي مدت شش ماه صورت ميآزمايشياتصال انجام مراحل فوق  پس از

شركت توزيع نتايج اتصال به شبكه را بررسي كرده و و سپس در نامه اي كتبـي پـذيرش   در اين مدت 

رساند؛ در صورتي كه در دوره آزمايشي قصـوري متوجـه سـرمايه     اطالع سرمايه گذار مي نهايي را به

گذار بوده و با اخطار كتبي عدم رفع مشكل احراز شود، لغو مجوز اتصـال بـه سـرمايه گـذار اعـالم      

  .شود مي

  پيوستها -٥

 DS-FR-٧٣-٠١ -فرم درخواست معرفي نامه، موافقتنامه و پروانه احداث مولد مقياس كوچك

  

  

 

 


