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 مولدهاي مقیاس کوچک صدور مجوز, عقد قرارداد و نظارت برتسهیل در فرآیند :  فهد -1
 متقاضیان احداث مولدهاي مقیاس کوچک:  دامنه کاربرد -2
  مراجع : -3
 دستورالعمل توسعه مولدهاي مقیاس کوچک  -
 دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده (مولدهاي مقیاس کوچک) به شبکه  -
 ت بر اجراي قرارداد خرید تضمینی برقراهنماي نظار -
 : تعاریف -4
ها و تاسیسـات، کـه بهـره    از دستگاه مجموعه ايشود، که به اختصار مولد هم نامیده می مولد مقیاس کوچک: -

از نظـر فنـی امکـان     برداري از آن بصورت یک واحد تولید برق است که بهره برداري از آن بصورت متصل به شـبکه 
  مگاوات کمتر باشد.25ملی تولید آن در محل اتصال به شبکه از پذیر بوده و ظرفیت ع

که به تنهایی یا با مشارکت یکـدیگر متقاضـی احـداث مولـد مقیـاس      اشخاص حقیقی یا حقوقی  سرمایه گذار: -
 برق و حرارت) و عرضه تمام یا بخشی از آن به شبکه، می باشند.تولید همزمان کوچک براي تولید برق (یا 

 C5123تولید پراکنده کمیته اي است که اعضا و وظایف آنها طبق نظام نامه کمیته  :پراکندهکمیته تولید 
 مشخص شده است.

سندي است که به موجب آن مراتب موافقت اصولی وزارت نیرو براي احداث مولد توسـط   موافقت نامه احداث: -
اي اخـذ پروانـه احـداث و تمهیـد مراحـل      شود. این سند عمدتا براي تدارك مستندات الزم برگذار اعالم میسرمایه

 اجرایی احداث مولد کاربرد دارد.
یابد بـا رعایـت اسـتاندارهاي فنـی و سـایر      ي سند جازه می: سندي است که به موجب آن دارندهپروانه احداث -

 مشخصات و شرایطی که در پروانه ذکر شده است نسبت به احداث مولد اقدام نماید.
رت است از مجوزي که نمونه ان به تصویب وزارت نیرو رسیده و بـه منظـور تبیـین    عبا :مجوز اتصال به شبکه -

 گردد.مسئولیت هاي سرمایه گذار در ارتباط با اتصال نیروگاه به شبکه و دریافت مجوز مربوطه منعقد می
 باشد.می مسئولیت اجرایی این روش اجرایی بر عهده ي مجري طرح تولید پراکندهمسئولیت اصلی: -5
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   2  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 
 :روند نماي اقدامات-6

 : صدور مجوزها:  6-1  

 

 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   3  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   4  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 

 

 
 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   5  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 

 
 : عقد قرارداد خرید تضمینی برق : 6-2  

 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   6  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 

 : نظارت بر قرارداد خرید تضمینی برق : 6-3  

 



 
 
 

 مولدهاي مقیاس کوچک احداث  

 تهیه کننده: 
هاي نو و گیري از انرژيکارشناس بهره

 تولیدپراکنده

  ده:ننک أییدت
 مجري طرح تولیدپراکنده

 

  کننده: تصویب
 ریزي و تحقیقات معاون برنامه

 : توزیعمهر 

 

 تاریخ تهیه :
 

25/04/1397 

 

 P2701 :    شماره
 00 : بازنگري 
 9از   7  :صفحه 

 

 اي یزد شرکت برق منطقه
  :بازنگريتاریخ 

   روش اجرایی  
 

 
 ات:شرح اقدام -7
 :صدور مجوز -1-7

. گرددانجام می مجري طرح تولید پراکندهواحد در  صدور مجوزهاي مرتبط با مولدهاي مقیاس کوچککلیه فرآیند 
 از طریـق درگـاه   و همچنـین  گـذار توسط سـرمایه  صدور موافقت نامهکتبی ارسال درخواست  فرآیند صدور مجوز با

گردد. چنانچه درخواست آغاز می )www.iranchp.moe.gov.irخدمات الکترونیکی مولدهاي مقیاس کوچک (
 از شرکت توزیع نیـروي بـرق   شود تاگذار عودت داده میبه سرمایه درخواستمگاوات باشد  7براي ظرفیت کمتر از 

 .پیگیري نماید
-توسـط کارشـناس بهـره   گذار ، مدارك و مستندات ارسالی سرمایهمگاوات و باالتر 7هاي با ظرفیت درخواستبراي 

بـه سـرمایه   درخواسـت  قص داشتن نواگیرد. در صورت مورد بررسی قرار میگیري از تولید پراکنده و انرژي هاي نو 
در  قرار خواهـد گرفـت.   بررسیمورد یه گذار و فنی سرما یگذار عودت داده خواهد شد. در غیر اینصورت توانایی مال

 مقدماتی به منظور بررسی نیاز و امکان فنیالزم، درخواست براي انجام مطالعات صورت کسب امتیازات فنی و مالی 
ر ارجاع داده خواهد شد. در صورت موافقت اولیه دفتر برنامه ریـزي و  ورد باآریزي و براتصال به شبکه به دفتر برنامه

موافقت نامه احداث بـراي   کمیته اخذ گرددموافقت چنانچه و مطرح در کمیته تولید پراکنده بار، درخواست برآورد 
ماه و به منظور تهیه مـدارك و مسـتندات الزم    6مدت اعتبار موافقت نامه صادر شده  .خواهد شدگذار صادر سرمایه

  مدید خواهد بود.براي یک دوره قابل تباشد و حداکثر براي صدور پروانه احداث می
زمـین،  در دوره اعتبار موافقت نامه موفق به ارائه مدارك شامل مستندات در اختیار گـرفتن   می بایست گذارسرمایه

مجوز محیط زیست، تاییدیه فنی مولد، مجوز گاز گردد در غیر اینصورت مجوز مذکور بخودي خود و بدون نیـاز بـه   
گذار می بایست نسبت به معرفی مشاور در صورت ارائه مدارك فوق سرمایههیچ اقدام خاصی فاقد اعتبار خواهد شد. 

براي انجام مطالعات اتصال به شبکه اقدام نماید. مطالعات اتصال به شبکه ارسالی توسط سرمایه گذار براي بررسی و 
ایی مطالعـات توسـط آن   اعالم نظر به دفتر برنامه ریزي و براورد بار ارجاع داده خواهد شد. در صورت اعالم تایید نه

دفتر و پس از ارسال درخواست صدور تاییدیه اتصال به شبکه از طریق درگاه خدمات الکترونیکی مولدهاي مقیـاس  
 ) مجوز اتصال به شبکه صادر خواهد شد. www.iranchp.moe.gov.irکوچک (

از طریـق درگـاه خـدمات الکترونیکـی     پس از اخذ مجوز اتصال به شبکه و ارسال درخواست صـدور پروانـه احـداث    
، چنانچه تمامی مجوزها و مستندات ارائه شده معتبـر  )www.iranchp.moe.gov.irمولدهاي مقیاس کوچک (

  ه اعتبار یک سال صادر خواهد شد.پروانه احداث با دور باشند
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 عقد قرارداد خرید تضمینی برق -2-7 
رآینـد عقـد   ف. گـردد واحد مجري طرح تولید پراکنده انجام مـی  توسطکلیه فرآیند عقد قرارداد خرید تضمینی برق 

آغـاز   )F2701مطابق فرم شـماره  الزم ( مدارك و مستنداتبه همراه  ارسال درخواست توسط سرمایه گذار باقرارداد 
بایست مدارك و مستندات خود را می مگاوات 7متقاضی احداث نیروگاه با ظرفیت کمتر از  سرمایه گذاران گردد.می

به شرکت توزیع نیروي برق ارسال نمایند تا پس از بررسی توسط آن شرکت به شرکت برق منطقـه اي بـراي عقـد    
 قرارداد معرفی گردند.

نواقص بـه سـرمایه گـذار اعـالم و     مگاوات  7بودن مستندات، براي متقاضیان باالي پس از بررسی در صورت کامل ن
مگاوات درخواست به شرکت توزیع نیروي برق عودت داده خواهد شد. در غیر اینصـورت   7براي متقاضیان کمتر از 

  راي اعتبار باشند.فرآیند عقد قرارداد ادامه خواهد یافت. بدیهی است تمامی مدارك و مستندات ارائه شده باید دا
گذار، دو اسـتعالم از  به منظور مشخص شدن پیشینه مالی و هویتی سرمایهپس از تکمیل شدن مدارك و مستندات 

گیرد. در صورت مثبت بودن نتـایج اسـتعالمات رونـد    انجام میو امور محرمانه شرکت حراست دفتر توانیر و شرکت 
 پایان خواهد پذیرفت. ادامه خواهد یافت و در غیر اینصورت فرآیند 

گـردد.  گـذار ارسـال مـی   بـراي سـرمایه  قراداد یک نسخه از آن  نویسپیش پس از انجام کلیه محاسبات و تهیه متن
براي شرکت بـرق   را ، نسخامضااز مهر و پس نسخه تهیه نماید و  4اد دریافت شده سرمایه گذار موظف است از قراد

 اي ارسال نماید.منطقه
گذار، قرارداد توسط صاحبان امضاء شرکت نیز به امضاء خواهد سخ قرارداد امضا شده توسط سرمایهپس از دریافت ن

 رسید و در پایان مبادله قرارداد انجام خواهد شد.

 نظارت بر قرارداد خرید تضمینی برق -3-7
آینـد احـداث نیروگـاه    برداري تجاري، نظارت بـر فر پس از عقد قرارداد خرید تضمینی برق و پیش از آغاز دوره بهره

گـذار  بر اساس گزارشات پیشرفت ماهیانه ارسالی توسط سـرمایه  و 4مطابق با برنامه زمانبندي مواعد کلیدي جدول 
 نباشـد، بهره بـرداري تجـاري   آماده نیروگاه در صورتیکه  4گردد. در پایان دوره احداث مندرج در جدول بررسی می

قابل قبول و دالیل تاخیر در راه انـدازي   چنانچه پیشرفت نیروگاهخواهد آورد.  نیروگاه بازدید بعملاز ارزیاب کمیته 
 مواعد کلیـدي  مواعد کلیدي جدولنیز موجه تشخیص داده شود قرارداد براي حداکثر یک دوره تمدید خواهد شد. 

مطـابق بـا   سـخ  قراداد فرآیند ف عدم موافقت با تمدید بر اساس مدت زمان تمدید اصالح خواهد شد و در صورت ،4
-هماهنگیمکاتبات و برداري تجاري گردد چنانچه طبق برنامه زمانبندي نیروگاه آماده بهره قرارداد آغاز خواهد شد.

اصـالحیه  پـس از آن  براي پلمب کنتور انجـام و  برداري با شرکت مدیریت شبکه برق ایران و معاونت بهرههاي الزم 
 نهایی قرارداد تهیه خواهد شد.
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محاسبه و در  توسط مجري طرح تولید پراکندهبرداري نرخ خرید و تخفیف بصورت ماهیانه ت دوره بهرهدر طول مد
گـذار،  صـورت   گیرد. پس از اعالم نرخ توسط معاونت بهـره بـرداري بـه سـرمایه    برداري قرار میاختیار معاونت بهره

اتمـام دوره   بـا  .ارسال خواهـد شـد   برداري تهیه و براي بررسی و تایید به معاونت بهره  گذاررمایهتوسط س وضعیت
 گردد. گذار اعالم میخرید تضمینی، پایان قرارداد به سرمایه
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