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 عنوان پروژه:

افزارهای سازی و توسعه نرمتدوین سند راهبردی و نقشه راه فناوری طراحي، پياده

 تحليل، مطالعه و راهبری شبكه برق ایران

 پژوهشگاه نیرو كارفرما: مطالعات سیسصم تدرت گروه مجری:

 PSYPN16 كد پروژه: حمید دانایی مدیر پروژه:

 د فالحی،، فرهانیکی مسلمی، مهدیه شمسی، مریم ترابی میالنی، محمد جعفریان، مهندس جعفری همكاران:
 خدامی، آرمان اله یاری، صادق امانی بنیاحد  ابسی، امیر ،  باس حسنی

 خالصه پروژه:

هاای  بخاش  هاای بارق باوده و در   های مطالعات سیسصم تدرت پایه اصلی محاسبات مهندسی در شبکهافزارنرم
اساصفاده تارار    .. مورد.وبرنامه ریزی، تحلیل، طراحی، بهره برداری، کنصر ، پایش، پایایی، دیسپاچینگ، مخابرات 

یال زیار   افزارهاا باه دز  ی مورد اسصفاده در صنعت برق، این نرمهافناوریبا توجه به سر ت  مچنینگیرند. همی
 :باشندمی همواره در حا  تغییر، توسعه و تکامل

 و مخابرات.  رایانهدر حوزه  افزاریو سخت  یافزارنرم نوین یهافناوری رشد سریع 

 در حوزه صنعت برق  محاسباتی جدید هایاسصفاده از الگوریصمHPC 

 دسصیباز  توانین تغییر یاصنعت برق و  هم زمان با رشد تکنولوژیکی 

ساصم باا   هاای مطالعاات سی  افزارنارم های آینده صنعت برق به ها مسصلزم شناسایی نیازافزارنرمسیر تکوینی این 
ر آن اسات کاه د   یم نقشاه راهای  باشند. تحقق این هدف نیازمند ترسی میافزارنرمی نوین هافناوریاسصفاده از 

 ده باشد. ق مشخص شهای طی این مسیر، به طور شفاف و دتینحوه پیمودن مسیر، منابع و امکانات ززم و الزام

 بارق  شابکه  اهبریر و مطالعه تحلیل، افزارهاینرم توسعه و سازیپیاده طراحی،" فناوری راه نقشه تدوین برای
، نادی باولویات  ، هاا افزارنارم شناساایی  مطالعات آینده پژوهی، تدوین درخت فناوری، مطالعات تطبیقی،  ،"ایران

 ر انجام پذیرفت:ها به شرح زیافزارنرمها با حوزه بندی افزارنرمانجام گردید. شناسایی  برنامه ریزی و بودجه بندی
 طالعاتمی زمانی انجام ر اساس بازهبندی ب( حوزه2، ی  مر سیسصم تدرتبندی بر اساس چرخهحوزه (1

 افزارهای معصبربندی مطابق اسصانداردها و نرم( حوزه3
 هاای ساصگاه د نماینادگان  و دانشگاهی نخبگان از مصشکل که پروژه راهبری کمیصه رهنمودهای اساس بر سپس

 و بارق  شابکه  افزارهاای نارم  حاوزه  خبرگان با مااحبه روش از اسصفاده با و بودند حوزه این در دخیل حاکمیصی
 برای برق شبکه افزارهاینرم توسعه هایاولویت و انداز چشم حوزه، این نخبگان برای پرسشنامه ارسا  همچنین
 افزاهاای نارم  توساعه  هاای چاالش  اسصخراج با سپس. گردید اسصخراج( 1404 سا ) ساله 10 افق یك در کشور
 و گردیاد  ناساییش حوزه این توسعه جهت ززم اتدامات و هاسیاست کشور، برق شبکه راهبری و مطالعه تحلیل،

 تادوین  داراولویات  افزارهاینرم تولید جهت هاییپروژه توسعه هایاولویت همچنین و هاچالش گرفصن نظر در با
 .است شده اشاره آنها به سند این در که گردید
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 :نتایجچكيده 

 لید تو یفناوری توسعه ریپذ هیتوج لیضرورت و دز تبیین مشخاه های فناورانه با هدف تدوین
 افزارهای مهندسینرم

  و فناوری هادیو ساخصار ن فناوریتعیین مرزبندی سیسصم، مرزبندی فنی و شناخت سیسصم برای توسعه 
 مالحظات اسناد بازدست

  تدوین درخت فناوریشناسایی حوزه های فناورانه و 

 شدهعیینتها و موضو ات داخل کشور در حوزه یهاسازمان و شرکتسنجی و شناخت پژوهشگران، پصانسیل 

  هاو اتدامات رفع این چالش هاسیاست ،برقافزارهای شبکهنرمهای توسعه چالشتعیین 

 افزارهای مهندسی صنعت برق کشورانداز و اهداف کالن توسعه فناوری نرمچشم 

 (پروژهافزاری های نرمها و رویهتدوین ارکان جهت ساز )تبیین حوزه 

 برق  خصلف صنعتدر نه حوزه م افزارینرم هایرویه و مشخااتافزاری و های نرمها و رویهتبیین حوزه 

 برنامه ریزی و بودجه بندیافزاری و های نرمها و رویهبندی حوزهاولویت 

 رنامه  ملیاتینگاشت )نقشه راه( و بتدوین ره 

 ور نظارت اخصاهای  ملکردی و اثربخشی و تدوین ستدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی)تدوین شاخص 
 (رقب افزارهای شبکهسند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمو مکانیزم ارزیابی  بروزرسانی

 ندات پروژه:تمس

 »پژوهشگاه نیروتدرت، پژوهشکده توزیع، گروه مطالعات سیسصم »یریپذ هیتوج لیضرورت و دز نییتب ، 

 »نیرو ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه»مرزبندی و شناخت سیسصم 

 »و، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیر»تدوین درخت فناوری 

 »وه مطالعات ، گر»عیین شدهها و موضو ات تسنجی و شناخت پژوهشگران داخل کشور در حوزهپصانسیل
 سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو

 »گروه مطالعات سیسصم »هاو اتدامات رفع این چالش هاو سیاست برقافزارهای شبکهنرمهای توسعه چالش ،
 تدرت، پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه نیرو

 »نیرو پژوهشکده توزیع، پژوهشگاه، گروه مطالعات سیسصم تدرت، »انداز و اهداف کالنچشم 

 »ع، پژوهشگاه نیرو، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزی»افزاریهای نرمها و رویهتبیین حوزه 

 »های کالن یاستو س دار )راهبردهای اولویتهافناوریو اکصساب  افزارهای شبکه برقبندی نرماولویت
 هشگاه نیرومطالعات سیسصم تدرت، پژوهشکده توزیع، پژو، گروه )»افزارهای شبکه برقتوسعه نرم

 »هشکده توزیع، ، گروه مطالعات سیسصم تدرت، پژو)»نگاشت )نقشه راه( و برنامه  ملیاتیتدوین ره
 پژوهشگاه نیرو

 »ع، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده توزی»تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی، گروه مطالعات سیسصم تدرت  


