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 هدف : -0

هاى راهبردى صنعت برق در  حاصل از پروژه هاى تحقيقاتى  در جهت اجراى سياستاقتصادى يين ميزان منافع محاسبه و تع

 بخش تحقيقات  

 

 محدوده اجرا : -6

 توزيع و شركت مديريت شبكه ى ها شركتاى،  برق منطقهى ها شركتهاى تحقيقات  كليه كميته

 

 : تعاريف و مفاهيم  -8

 ابى ارزي -

حاصل از پروژه هاى تحقيقاتى را طبق اين دستورالعمل  اقتصادى ارزيابى ؛ فرآيندى است كه ميزان منافع

منافع اقتصادى فوق، عبارتست از ارزش ريالى هرگونه منفعتى كه در طى فاصله زمانى مورد كند.  مىتعيين 

 *هاى تحقيقاتى حاصل شده باشد. ارزيابى از به كارگيرى پروژه

 

 ارزيابى  شاخص -

شود وميزان اقتصادى بودن پروژه و يا غير اقتصادى بودن  مىعددى است كه براساس اين دستورالعمل تعيين 

 دهد.  مىآن را نشان 

 ( site visit)ى حضورى ارزياب

 خاتمه يافتهى تحقيقاتى هاپروژى به كارگيربر ى گذار صحهبازديد حضورى در جهت آن ى است كه طى فرآيند

 گيرد.  مىصورت ى توسط تيم ارزياب قتصادى حاصل از آنهاو منافع ا

 ارزيابى  تيم -

دفتر امور تحقيقات برق شركت و منتخب از سوى ى مهندس متشكل از متخصصين مسائل فنى و اقتصاد تيمى

  .شود مىتوسط اين تيم انجام ى حضورى ارزيابتوانير است كه 

 ىمد نظر جهت ارزيابى پروژه ها  -

ى و منافع اقتصادبوده كه جزء چهار دسته ذيل ى خاتمه يافته و به كارگرفته شده اى يقاتتحقى ها پروژه

 باشند: مىدر هر دوره ى باشد مد نظر جهت ارزياب مى و قطعى محرز ها آن

 اند.  جديد خاتمه يافته و به كارگرفته شدهى و دوره ارزيابى قبلى كه در حد فاصل دوره ارزيابى هاي پروژه -

جديد به ى به هر دليل به كار گرفته نشده بودند و در دوره ارزيابى قبلى كه در دوره ارزيابى هاي پروژه -

 كارگرفته شده اند.

كو از  5831و  5831در اين مرحلو از ارزيابي، تمامي منافع حاصلو در دو سال   *

آمده محاسبو و ارزيابي   ىاي تحقيقاتي قديم و جديد بو دست بو كارگيري پروژه

 شود. مي
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محاسبه نشده بود يا  ها آنى به كار گرفته شده بودند اما منافع اقتصادى قبلى كه در دوره ارزيابى هاي پروژه -

 به صورت ناقص محاسبه شده بود. 

 تا كنون ادامه دارد. ى قبلى از دوره ارزياب ها آنى اقتصادكه منافع ى پروژه هاي -

 

 مدارك و مستندات الزم :  -

صوحه گوذارى شوده توسوط و  ها شوركت تحقيقواتدفواتر تاييود  موورد ها مدارك و مستندات پروژهى جهت انجام ارزياب

 ايود تهيوه و بوه هموراههور پوروژه بى بوه شورز زيور بورا ها شوركترياست كميتوه مركوزى تحقيقوات / كميتوه تحقيقوات 

 ارايه گردد: پروژه ىمحاسبات اقتصاد هاى فرم

 كوووه در فووورم آموووده شوووكل و مسوووئله پيشميوووا  واردهى ها رها و خسوووارترمووودارك و مسوووتندات مربووووط بوووه ضووو -1

 ف آمده است. -02-025

ف آموده اسوت. هبوه  – 025 –02 پروژه كه در فرمى مدارك و مستندات مربوط به نتايج و محل به كارگير -2

 يا واحد استفاده كننده پروژه(ى بردار بهرهمعاونت  يهتاييد مثال  عنوان

 ف آمده است. -026-02 مدارك و مستندات مربوط به اقالم منافع پروژه كه در فرم -3

نحوه محاسبه اقالم منوافع   -اقالم منافع پروژه  اتمدارك و مستندات مربوط به اعداد به كار رفته در محاسب -4

به عنوان مثوال اگور   - ج هجدول اقالم منافع ومحاسبه آن( ارايه گرديده است – 01 – 01پروژه در جدول 

مسوتندات مربووط بوه  مودارك و  جودول فووق( 5باشد هبنود  مىى ارزى صرفه جوي ىا منافع حاصل از پروژه

 بايد ارايه گردد. ى محصول خارج يا استعالم خريدى ها هزينه

مثال ف آمده است. به عنوان  – 020 – 02كه در فرم   اى پروژهه مدارك و مستندات مربوطه به هزينه -5

توليد  ،ها( نامه ىها، صدور گواه از كيفيت هآزمون از قبيل اطمينانى هاي و مستندات مربوط به هزينهمدارك 

 ( ىبعدى ها و نمونهى تفاوت هزينه ساخت يك نمونه تحقيقات ه يا انبوهى صنعت نيمه

بط كه به هنگام ارزيابى حضورى يا به هنگام بررسى مدارك و مستندات ساير مدارك و مستندات مرت -6

  ارسالى به دبيرخانه تحقيقات برق يا پس از آن ممكن است درخواست گردد. 

  

   :روش انجام کار ارزيابى پروژه ها  -4

زباا   4ق روش كاا ر زراباا قت زدى اا ن  قااهنه ىااحويق تاا   بصورواا بت كاار ق ااهرد  پااهنزر اااحنش كاا ر نر ىره اا   ااپ ر

 ق  د: متن ىهرزلعپل آمدق ز   قر  حح ابح 

اعوووالم شووده از طووورف دفتووور اموووور تحقيقووات بووورق شوووركت تووووانير ى زموووان بنووود سبراسووا ها شوووركتتر تحقيقوووات ادفوو -4-1

باشوند  موىى كه مورد نظور جهوت انجوام ارزيوابى تحقيقاتى ها پروژه محاسبات منافع اقتصادىجهت انجام ى ريز برنامه

  (.آمده اند  ميتعاريف و مفاه - 3ها در بند  د. هاين پروژهنده مىرا انجام 
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مهندسوى و يوا مهندسوين صونايع و همكوارى اقتصواد كارشناسوان آشونا بوه اصوول با استفاده از  ها تر تحقيقات شركتادف -4-2

از اقدامات از اين دستورالعمل و ساير اطالعات مورد نيى گير با بهرهمحققين و متخصصين درگيرموضوع پروژه و 

از آنجا كه محاسبه منافع پروژه الزاماً وظيفه و تخصص محققين اوليوه در اين مرحله  .دهد مىمشروحه زير را انجام 

هاى موورد نيواز موكوداً  باشد، اسوتفاده از كارشناسوان اقتصوادى و مهندسوين صونايع در كنوار سواير تخصوص پروژه نمى

 . گردد مىيه صتو

، نوع منافع و هزينه ها هبروزآورى منوافع و هزينوه هوا يوا روش 1پيوست شماره نوع پروژه با استفاده از  -4-2-1

گوردد.  موىتعيوين  3و روش ارزيوابى بوا اسوتفاده از پيوسوت شوماره  2تنزيل ( با اسوتفاده از پيوسوت شوماره 

مد نظر باشد بوا ذكور دليول ( 1چنانچه روش ارزيابى غير از روش نسبت منافع به هزينه ها هروش شماره 

الزم اسوت بوه منظوور امكوان مقايسوه منوافع پوروژه هوا بوا يكوديگر  نموود البتوهاسوتفاده توان از ايون روش  مى

  انجام شود.استفاده از نسبت منافع به هزينه ها نيز محاسبات  عالوه بر روش مورد نظربا

 گردد.  مىج  تعيين  -01-01نحوه محاسبه و اقالم منافع با استفاده از جدول  -4-2-2

 گردد.  مىج تعيين  -02-01با استفاده از جدول ضرايب ثابت  -4-2-3

ها و منافع پروژه با استفاده از اطالعات و داده هاى بندهاى فوق و يا ساير منابع موجود با توجه بوه  هزينه -4-2-4

در دوره موورد كه  ىليكن صرفاً منافعشود.  مىج محاسبه  -06-01مدت حيات پروژه و استفاده از جدول 

كوه در عمور پوروژه حاصول خواهود شود( محاسوبه و  ىاصل شده هو نوه كول منوافعح ىارزيابى به طور قطع

 گزارش خواهد شد. 

ف درج و تكميول  -025-02مشخصات موضووعى پوروژه بوا اسوتفاده از اطالعوات پوروژه در فورم شوماره  -4-2-5

 د.  گرد مى 

ف درج و  -026-02منافع پروژه و محاسبات آن با استفاده از اطالعات و داده هواى بدسوت آموده در فورم  -4-2-6

 گردد. مىتكميل 

ف  -020-02هزينه هاى پوروژه و محاسوبات آن بوا اسوتفاده از اطالعوات و داده هواى بدسوت آموده در فورم  -4-2-0

 گردد.  مىدرج و تكميل 

 گردد. مىف درج و تكميل  -028-02مقدار شاخص اقتصادى پروژه و محاسبات آن در فرم  -4-2-8

مربوطوه پيوسوت ى هوا بايود بوه فرم (و مفواهيم آموده اسوتتعواريف  – 3مدارك و مسوتندات الزم هكوه در بنود  -4-2-9

  ها در محل مربوطه در فرم تكميل گردد. گرديده و نام و مشخصات آن

در موضوع پوروژه و كارشناسوان آشونا بوه  درگير محققينمتخصصين وى ها با همكار كه تكميل فرمى در صورت -4-3

. در غيوور ايوون باشوود مجوودد نمىى يوواج بووه داورشووده باشوود احت كميووليووا مهندسووان صوونايع تى اصووول اقتصوواد مهندسوو

كوه بوا  داور/ داورانل شوده را بوه هموراه سواير مودارك و مسوتندات الزم بوه يوتكمى هوا صورت دفتر تحقيقات فرم

صوحي  و كامول بوودن ى پس از مطالعه و بررسو / داورانداور .دهد مىآشنا باشد ارجاع ى مسايل اقتصاد مهندس

و يوا در صوورت نيواز ذكور نظورات ى صوحه گوذارتاييود و خوود را از طريوق ى ايتكميل شده نظرات نهوى ها فرم
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بوه ى ارزيوابى به همراه كليه فرم هواى دارند. نتايج حاصل از داور مىات داده شده اعالم زخود و تغيير در امتيا

 / داوراندفتوور تحقيقووات شووركت مربوطووه براسوواس نظوورات داورشووود.  مووىدفتوور تحقيقووات شووركت برگشووت داده 

 دهد.  صالحات الزم را انجام مىا

و مودارك و ى پروژه تحقيقاتى ارزيابى ها كامل بودن كليه فرمو  دفتر تحقيقات شركت پس از اطمينان از صحت -4-4

شووركت تحقيقووات  تحقيقووات/ كميتووه ىكميتووه مركووزرياسووت را پووس از تاييوود بووه تصووويب  هووا آن ،مسووتندات الزم

 رساند.  مى

الم شوده عاى بند ، به همراه مدارك مستندات الزم را براساس زمانو تايپ شدهميل تكى ها فرم شركتدفتر تحقيقات  -4-5

 نمايد.  مىبه دبيرخانه تحقيقات برق ارسال  ،توسط دفتر امور تحقيقات برق شركت توانير

 : دبيرخانه تحقيقات برقپروژه ها توسط ى اقتصاد ى كنترل اسناد و مدارك ارزيابو مميزى  -4-6

ارزيوابى ى از لحاظ كامل و كافى بودن در فرمهوا( 3هموضوع بند مورد نياز مستندات مدارك و ابتدا كليه  -4-6-1

 گردند.  مىبررسى 

(، از 3باشند هموضوع بند  مىالزم مدارك و مستندات فاقد ها  هاى ارزيابى اقتصادى آن فرمكه ى هاي پروژه -4-6-2

 گردند.  مىخارج ى فرآيند ارزياب

 شود.  مى كنترل   اين دستورالعمل،  1پيوست تعيين شده براساس ى نوع پروژه تحقيقات -4-6-3

 شود.  مىاين دستورالعمل، كنترل  3پروژه تعيين شده براساس پيوست ى روش مناسب ارزياب -4-6-4

با ذكر دليل استفاده شده باشد كه در اين  3ممكن است روش ديگرى به غير از روش پيشنهادى در پيوست 

ى پروژه ها بوا يكوديگر روش نسوبت منوافع بوه هزينوه هوا صورت الزم است به منظور مقايسه منافع اقتصاد

 شود.   مىهم ارائه شده باشد كه از اين بابت موارد كنترل 

يوون دسوتورالعمل شووامل منووافع و ا 2محاسوبه مقووادير و ميوزان منووافع و هزينووه هواى پووروژه براسواس پيوسووت  -4-6-5

 شود.  مىكنترل  ها آنهاى يكباره يا ساليانه و به روز آورى  هزينه

 شود.  مىاين دستورالعمل محاسبه مقدار شاخص پروژه كنترل  3و  2راساس پيوست ب -4-6-6

 االمكووان از طريووق ى مربوطووه وحتوواصووالحات الزم بووا همكووارى دفتوور تحقيقووات شووركت  ،در صووورت لووزوم -4-6-0

 گردد.  مىتكميل اطالعات انجام و ى تلفن

، دبيرخانه تحقيقات برق ىانك اطالعاتالزم در ب اطالعات مدارك و ثبتى دبيرخانه تحقيقات برق ضمن نگهدار -4-0

را تعيوين و بوه  (site visit)ى حضوورى ارزياببرنامه  ،ها پروژهى ده نتايج به كارگيرهمشادر صورت نياز به 

  نمايد. مىمربوطه اعالم ى شركت ها

وص الزم را در اين خصوى هاى ها اعالم گرديده است شركت ها هماهنگ شركتبه كه ى براساس برنامه ارزياب -4-8

 گيرد. مىصورت ى توسط تيم ارزيابى حضورى بازديدها انجام داده و نهايتاً 

توسط دبيرخانه تحقيقات برق تهيه و تكميل گرديده و به دفتر تحقيقات امور برق شوركت ى ارزيابى گزارش نهاي -4-9

 گردد.  مىتوانير ارسال 
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 شرايط تكميل فرمهاى ارزيابى و ارائه نتيجه : -5

كوه بوه و كليوه مودارك و مسوتندات الزم فورم هواى ارزيوابى ايون دسوتورالعمل بايود پوس از تاييود ها  شركتت تر تحقيقاادف -5-1

ى ، مودارك و مسوتندات جموع بنودشوركت تحقيقوات/ كميتوه تحقيقوات  مركوزدر كميتوه  ها آن تصويبو  باشد پيوست مى

 شده را به دبيرخانه تحقيقات برق ارسال نمايد. 

 چند فاز جداگانه اجرا شده اند الزم است منافع و هزينه آن بصورت يكجا صورت پذيرد. پروژه هايى كه در  -5-2

هووا  شووركتسوواير بووراى تكميوول فرمهووا و انجووام محاسووبات از آمووار، اطالعووات و مسووتندات موجووود و قابوول دسترسووى در  -5-3

 توان استفاده نمود. مى

درخواسوتى در فرمهوا را در كموال دقوت و  و مسوتندات، مودارك موظوف اسوت اطالعواتدفتر تحقيقات شركت مربوطه  -5-4

 صحت ارائه نمايد. 

هواى  كارشناسان اقتصادى ذيصالز درارزيابى نتايج پروژه ها موظفند كليه محاسبات الزم را براسواس اصوول و روش -5-5

 معتبر اقتصاد مهندسى و رعايت ساير اصول علمى و فنى انجام داده و گزارش نمايند.

 هاى آن در اسرع وقت به شركت ها اعالم خواهدگرديد. ه بازنگرى و اصالز در اين دستورالعمل و يا پيوستهر گون  -5-6

ج و يا از مقادير ديگرى بوه  -02-02ه غير از مقادير مندرج در جدول درصورت استفاده از ضرايب ثابت ديگرى ب  -5-0

 ت مربوطه ضميمه گردد.مدارك و مستندا بايد ج -06-01غير از مقادير مندرج در جدول 

جهوت تسوهيل و راهنموايى بوراى  1ج و پيوست شماره -04-01ج ، -03-01ج ، -01-01اطالعات موجود در جداول  -5-8

 تواند اطالعات ديگرى به آن اضافه و تكميل شود.  مىتكميل فرمهاى ارزيابى بوده و 

در هزينوه هواى پوروژه  بايودا، به كوارگيرى عملوى و ... هزينه هاى اطمينان از كيفيت مانند آزمونها ، صدور گواهى ه -5-9

  تعاريف و مفاهيم(  -3شده و مدارك و مستندات الزم ارايه گردد. هبند منظور 

تووا دوره ارزيووابى موود نظوور بوووده و منووافع احتمووالى يووا منووافع پوويش بينووى شووده طووى قطعووى هووا منووافع  در ارزيووابى پروژه -5-10

 باشد.  مىبى مد نظر نهاى آتى بعد از دوره ارزيا سال

حضووورى يووا بووه هنگووام بررسووى موودارك و  ىهرگونووه موودارك و مسووتندات ديگوورى كووه ممكوون اسووت بووه هنگووام ارزيوواب -11 -5

به دبيرخانه تحقيقات برق يا پس از آن درخواست گردد بايد در اسرع وقت تهيه و پوس از تاييود شده مستندات ارسال 

 ارسال گردد./ كميته تحقيقات شركت ط رياست كميته مركزى تحقيقاتدفتر تحقيقات مربوطه و صحه گذارى توس

 

 اسناد و مدارك مرتبط : -6

 ف   -025-02 فرم مشخصات موضوعى پروژه -6-1

   ف  -026-02 فرم محاسبات منافع پروژه -6-2

 ف  -020-02 فرم محاسبات هزينه هاى پروژه  -6-3



 تحقيقات برق  دبيرخانه

 عنوان :

 دستورالعمل نحوه ارزيابي پروژه هاى تحقيقاتي  

 

 01/4/0831 تاريخ صدور: د          – 014 – 03:  شماره سند

 6از     6فحه   ص

  66/8/0831  :تاريخ بازنگرى            3 شماره بازنگرى :  

 دبيرخانه تحقيقات برق   تهيه كننده   : 

  معاونت توسعه و امور اقتصادى شركت توانير تصويب كننده : 

 

 ف  -028-02 فرم محاسبه شاخص اقتصادى پروژه -6-4

 ج  -01-01  ها آنجدول اقالم منافع و نحوه محاسبه  -6-5

 ج  -02-02 جدول ضرايب ثابت  -6-6

 ج  -03-01 روش ارزيابى  -جدول نوع پروژه   -6-0

 ج  -04-01 اقالم منافع  –جدول نوع پروژه  -6-8

 ج  -05-02 جدول فاكتورها  -6-9

 ج-06-01 استفاده شده  در پروژه  (n)جدول مدت حيات يا عمر تكنولوژى   -6-10

 : دسته بندى پروژه ها1پيوست  -6-11

 : روش تنزيل يا بروز آورى منافع و هزينه ها 2پيوست  -6-12

 هاى ارزيابى  : انواع روش3پيوست  -6-13

 : نمودار روش كار ارزيابى پروژه ها  4پيوست  -6-14

 

 كنترل سند : -1

 برق  صادر كننده      : دبيرخانه تحقيقات

 هاى توزيع و شركت مديريت شبكه  اى، شركت هاى برق منطقه شركتتحقيقات كليه  ىها كميتهدريافت كننده     : 

 تجديد نظر كننده : دبيرخانه تحقيقات برق 

 

 

 



 

 پروژه ها: :   دسته بندى  0پيوست 

 

 ند: شو مىپروژه هاى تحقيقاتى از نظر اهداف و نتايج به گروه هاى زير تقسيم بندى 

 مستند سازى يك موضوع يا مسئله :  تشريحى وتحقيقات  -1

هرگاه اتفاقى غير عادى مانند سوختن ، تركيدن و خرابى يك تجهيز يا سيستم بدون پيش بينى اوليه به وقوع بپيوندد الزم است 

ه هايى كه با اين ژد پرودرباره جزييات حادثه و علل آن و راهكارهاى جلوگيرى از آن بررسى و تحقيقات الزم صورت پذير

 گيرند. مىشود در اين گروه قرار  مىهدف انجام 

 توسعه تجهيزات ، قطعات و مواد -2

 گيرند. مىه هاى ساخت داخل در اين گروه قرار ژپرو

 توسعه و اصالز فرايند ها ، روش ها و مدل ها:  -3

باشد .  مىوشهاى خاص  و طراحى فرآيند هاى مناسب براى بهره بردارى و مديريت تجهيزات و سيستم ها نياز به مدل ها ، ر

برق( و يا ى هر پروژه اى كه هدف آن اصالز فرآيندها ، روش ها يا مدل هاى فعلى مورد استفاده ه مانند روش نرخ گذار

 گيرد. ىمباشد در اين گروه قرار  مىطراحى فرآيندها، روش ها يا مدل هاى جديدى كه تاكنون در سيستم موجود نبوده است ، 

 بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات :  -4

زات و قطعات فعلى به منظور باالبردن عملكرد يو اضافه كردن مواردى به تجهى هرگاه هدف پروژه اى اصالز و بهينه ساز

 گيرد .  مىباشد در اين گروه قرار  ها آن

 محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات : توسعه روشهاى  -5

 باشد.  مىه هايى با هدف تخمين عمر باقيمانده و افزايش آن ژامل پرواين گروه ش

 موضوعات مديريتى :  -6

باشد در اين  مىاصالز و بهبود روش هاى مديريتى و افزايش بهره ورى نيروى انسانى  ها آنتمام پروژه هايى كه موضوع 

 گيرند.  مىگروه قرار 

 تلفات انرژى و ديماند-1

 گيرند . مىاهش تلفات انرژى و ديماند در سطوز توليد ، انتقال و توزيع در اين گروه قرار پروژه هايى با هدف ك

 تحقيقات پايه ) پايه كاربردى ( -3

شود و نتيجه  مىالزم برا ى پروژه هاى تحقيقات توسعه اى و كاربردى اجرا  مىتحقيقاتى به منظور فراهم كردن زمينه عل

 د .مستقيم محسوس براى صنعت برق ندار

 شوند . مىشود . همچنين در اين دستورالعمل ارزيابى ن مىتبصره : اين تحقيقات اصوال در دانشگاه ها انجام 

 بررسيها و مطالعات مربوط به احداث خط توليد و توليد انبوه -9

گيرد كارى  مىت احداث خط توليد پروژه اى مهندسى است اما مطالعات و بررسيهايى كه جهت توليد انبوه براى بار اول صور

 فوق منظور شود.  3و  2تواند در رديف  مىكه اين بخش تحقيقاتى است 

 برنامه ريزى و تصميم گيرى  -01

كسب اطالعات الزم براى آگاهى ، ارتقاء دانش فني، برنامه ريزى كارها، انجام تصميم گيرى و  ها آنپروژه هايى كه نتيجه 

 و جنبه تحقيقاتى ندارد.  باشد از جمله وظايف شركتها بوده مى... 

 

 

 



 

 ع و هزينه هافروش تنزيل يا بروز آورى منا:  6پيوست 

 

% 5/15واحد پولى با نرخ بهره  1نكته مهم در محاسبه منافع و هزينه هاى پروژه ارزش زمانى پول است . بدين معنى كه 

باشد .  مىل به علت تورم و رشد اقتصادى پوزمانى باشد .اين افزايش ارزش  مىواحد پولى در امسال  155/1 داراى ارزش 

 شود:  مىجهت انجام محاسبات تنزيل ابتدا متغيرهاى زير تعريف 

i  :(Interest Rate)  شود در اين  مىنرخ تنزيل يا بهره با توجه به تورم ، رشد اقتصاد و ريسك سرمايه گذارى تعيين

 نمايد.  قات برق با تغيير آن ميزان مربوطه را اعالم ميو دبيرخانه تحقيشود  % فرض مي5/15دستورالعمل نرخ تنزيل 

P  :(Present worth)   همان سال اول  شود و يا منافعى كه در مىهزينه هايى كه در ابتداى پروژه بصورت يكباره صرف

 شود .  مىپروژه بصورت يكباره عايد اجراى 

F : (Future worth)  پروژه انتهاى شود و يا منافعى كه در  مىكباره صرف هزينه هايى كه در انتهاى پروژه بصورت ي

 شود .  مىبصورت يكباره عايد 

A :(uniform annual cost)   شود و  مىهزينه هايى كه بطور ساليانه در طول مدت مطالعات و يا اجراى پروژه صرف

 گردد.  مىيا منافعى كه بصورت ساليانه و يكنواخت پس از اجراى پروژه عايد 

n :(Number of interest period)   باشد .  مىپروژه يا عمر تكنولوژى استفاده شده در پروژه  حياتطول مدت 

 جهت تبديل هزينه ها و منافع يكباره به ساليانه و يا بالعكس بايد از فاكتورهاى تنزيل زير بصورت ضريب استفاده نمود : 

دوره  nجهت تبديل هزينه اوليه يا منافع اوليه در مدت  :(Capital – Recovery Factorفاكتور بازيافت سرمايه )  -0

شود . در اين  مىاستفاده  (A/P,i,nه براى نمايش اين فاكتور از رابطه . رود مىبه پرداخت ها يا دريافت هاى مساوى به كار 

 باشد . مىتعداد سالها  nنرخ بهره و   i، متغير  Aبه  Pنشاندهنده تبديل  A/Pرايطه نماد 

فاكتور ديگر براى سالهاى مختلف محاسبه شده  بقيه%  اين فاكتور به همراه 5/15ول فاكتورها با نرخ بهره مشخص در جد

دهند . بنابراين براى استخراج هر فاكتور از  مىاست . فاكتورها ستونهاى جدول و تعداد سالها سطرهاى جدول را تشكيل 

پيدا كنيم . سپس محل تقاطع سطر مربوطه كه تعداد سالها را مشخص جدول كافيست ابتدا ستون مربوط به آن را از جدول 

 دهد . مىكند با اين ستون مقدار فاكتور را به ما  مى

سال بايد به طريق  5لاير  به هزينه هاى ساليانه در طول مدت  10000000به عنوان مثال براى تبديل هزينه اوليه معادل 

 A/p )10000000  =A، 5/15و %  5(                                                                       زير عمل كرد:

      A/P( و ستون n=  5% در سطر پنجم ه5/15مقدار فاكتور بازيافت سرمايه با مراجعه به جدول فاكتورها ه با نرخ بهره 

 A=  10000000*  3019/0=3.019.000      : است  3019/0آيد كه در اين مثال  مىهفاكتور بازيافت سرمايه ( بدست 

 باشد مى A/Pبر عكس فاكتور  P/A تذكر : فاكتور 

( جهت تعيين ارزش فعلى هزينه ها و يا منافعى F/P,i,nه :  (Single Payment Factor)  هخت يكبارافاكتور پرد -6

 رود .  مىسال گذشته تحقق يافته است به كار  nكه در 

سال پيش صرف شده است بايد به  5لاير هزينه اى كه در  10000000ارزش فعلى هزينه اى بعنوان مثال جهت محاسبه 

 F/P * )10000000  =F، 5/15%، 5= ه 10000000*  2808/2=  22.808.000            طريق زير عمل كرد.

 

 

 

 

 



 

P 

EUAB - EUAC 

 انواع روشهاى ارزيابي : 8پيوست 

 منافع به هزينه ها  تروش نسب -1

بصورت يكباره و يا ساليانه تبديل  2پيوست افع و هزينه ها با استفاده از فاكتورهاى تنزيل معرفى شده در در اين روش كليه من

 شود.  مىمحاسبه  ها آنشوند ، سپس نسبت  مى

تذكر: نكته مهم آنست كه منافع و هزينه هايى از يك جنس ه يكباره و يا ساليانه ( قابل جمع جبرى با يكديگر هستند در غير 

 ورت ابتدا بايد تنزيل شده و سپس با هم جمع شود. اينص

 گتر از يك باشد پروژه اقتصادى است ردر صورتيكه اين نسبت بز

 فرمول محاسبه اين روش بصورت زير است : 

B/C= ويا                    B/C =  

 متغيرهاى بكار رفته در اين فرمولها به شرز زيرند: 

PWB ارزش كنونى منافع :  Present worth of Benefit    

PWC ارزش كنونى هزينه ها : Present worth of cost      

EUAB منافع يكنواخت ساليانه :  Equivalent uniform Annual Benefit    

EUAC هزينه هاى يكنواخت ساليانه :  Equivalent uniform Annual cost     

 Bمنافع : Benefit 

C هزينه : Cost 

 

 NPW (net present worth) فعلى خالص روش ارزش -2

 آيد .  مىبدست  ها آنارزش كنونى منافع و هزينه ها محاسبه شده و سپس تفاضل  روش قبلدر اين روش ابتدا مشابه 

NPW = PWB –PWC 

 ( پروژه عددى مثبت باشد پروژه اقتصادى است NPWدر صورتيكه ارزش فعلى خالص ه

 

 دوره بازگشت سرمايه: -3

رود كه با صرف هزينه اوليه هسرمايه( قابل توجهى ، منافع ساليانه اى را در  مىبراى ارزيابى پروژه هايى بكار  اين روش

  .سالهاى آتى عايد خواهد كرد

 آيد:  مىبدست  P/Aه اوليه بر تفاضل منافع و هزينه هاى ساليانه فاكتور يدر اين روش ابتدا با تقسيم سرما

(P/A,i,n) =  

 

 P/Aبدنبال مقدار نزديك به فاكتور   P/A( با مراجعه به جدول فاكتورها در ستون i% = 5/15خ بهره مفروض هسپس با نر

 باشد. مى( nگرديم ، سطر مربوطه همان دوره بازگشت سرمايه ه مىمحاسبه شده 

P ارزش كنونى : Present worth  

Aهزينه ساالنه يكنواخت : uniform Annual cost  

I  يا تنزيل : نرخ بهره Interest Rate  

N دوره عمر يا دوره حيات پروژه: Number of Interest period  

 

PWB 
PWC 

EUAB 

EUAC 

EUAC 

 



 

 برق شركت توانير دفترامور تحقيقات دبيرخانه تحقيقات برق ها دفتر تحقيقات شركت داور / داوران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   توجيووووووووووووووووه و همووووووووووووووواهنگي
محاسوبات منوافع كارشناسان 

هووا و ارايووه موودارك و  پروژه
مسوووتندات موجوووود بوووه آنوووان 

قتصوادى هتلفيق كارشناسان ا
و مهندسوووين صووونايع وسووواير 

 هاى موردنياز( تخصص

ها و مدارك  تاييد كليه فرم
تصويب رياست كميته  اخذو

كميته  تحقيقات / ىمركز
 تحقيقات 

احتمالى  اصالحات انجام
در صورت لزوم با 
  همكارى دفترتحقيقات

 مربوطه   شركت

نگهدارى مدارك و 
ثبت اطالعات الزم در 

 بانك اطالعاتى

بررسي صحت و 
ها  كامل بودن فرم
و مدارك و 
 مستندات الزم

 
 ناقص 

 تاييد و ارسال 

اعالم نظرات تكميلى 
 و ارسال  

 شروع

اعالم برنامه  
زمان بندى 
 ارزيابى

انجام بازديد 
 ىحضور

 ( ىهتيم ارزياب 

هماهنگى با دفترامور  جلسه
وانيرو ت شركت تحقيقات برق
 ك رفحم   ابالغ سشروع كاربراسا

العمل دستور ىبازنگر
موجود درصورت   ارزيابى

  ها لزوم واعالم به شركت

انجام مكاتبات يا 
الزم با  ىتلفن ىها هماهنگى

 شركت ها 

مميزى و كنترل اسناد و 
 مدارك ارزيابي 

موووووووووووودارك و  
 ك مل مستندات

برنامه ريزى و مشخص 
مورد  ىها نمودن پروژه
ىارزياب    

بررسى گزارش 
 ارزيابى

 پايان 

اني تهيه برنامه زم
ارزيابى حضورى و 

 ها  اعالم به شركت

شركت در ارزيابى 
  حضورى

ومستندات  سايرمدارك بررسى
  وانجام  درخواستى

 اصالحات الزم درمحاسبات

  

 كامل 

 بله 

تهيه گزارش جامع 
ارزيابى و ارسال جهت 

 كارفرما

جهت ارسال 
    داورى 

كنترل محاسبات و انجام 
  اصالحات الزم 

بندى، تايپ و ارسال  جمع
ها و مدارك به دبيرخانه  فرم

  تحقيقات برق  

تاييد گزارش 
 ارزيابى  

انجام اقدامات 
 الزم

  بله

 خير 

خ رج  ده زا 

 فحآبند زراب قت 

 خير 

 اه : نمودار گردش كار ارزيابي پروژه 4پيوست 

استفاده ازمهندسان 
صنايع /كارشناسان 
 اقتصاد مهندسى

 بله 

 خير 

انجام هماهنگى الزم جهت 
بازديد حضورى تيم 

  ارزيابى 

تهيه و ارسال مدارك تكميلى 
در صورت درخواست 
  دبيرخانه تحقيقات برق  

انجام محاسبات منافع و 
ها و تكميل  هزينه پروژه
 هاى  فرم

 
 ف - 025 -02
 ف  -02-026 

 ف  -02-020
 ف  -02-028 

 

 

تهيه و تكميل مستندات 
 محاسباتى 

 هاى  ترل فرمكن
 

 ف - 025 -02
 ف  -02-026 

 ف  -02-020
 ف  -02-028 

 

 

  
 لزوم انجام

بازديد حضورى  
 تيم ارزيابي

زعالم  ىرجر قر نفىح 

 بصورو د محقهطر  

 خير 

 بله 



 

 


