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 :پروژه عنوان
 ربط هیاتهای توزیع نیروی برق و گزارشات ذیهای مالی شرکتافزاری تحلیل صورتطراحی سیستم نرم

 کاویاز داده مدیره به مجمع عمومی با استفاده

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 بین از بالقوه و جدید ،مفید فرایند استخراج اطالعات و دانش ،شودمی نامیده نیز (KDD)1 از داده دانش کشف که با عنوان ،کاویداده

 ایهداده در سودمند بالقوه طوربه و معتبر، جدید فهم، قابل ارتباطات و الگوها ، شناساییکاویداده از هدف است. هادادهاز انبوهی حجم
  .باشدمی موجود

استفاده ...  و تقلببینی کسب و کار، تحلیل مشتریان، تشخیص تجارت الکترونیک، پیش از قبیلهای مختلف در حوزه کاویدادهاز 
کاوی نیاز به دادهو  است افتهی شیافزا یمال یهاصورت یهایحسابرس در کاویداده هایتکنیک از استفاده ر،یاخ یهاسال درشود. می

 در زمینه حسابرسی به سرعت در حال رشد است.

استفاده می ،ناهنجاری در مجموعه دادهبینی و یا ترکیب آنها در جهت شناسایی با هدف تحلیل توصیفی، پیش کاویدادههای گوریتملا
ها موارد، آن زا توانند نتیجه طیف وسیعی از عوامل مختلف باشند. در بسیارینیستند، بلکه می تقلبها لزوماً نتیجه ناهنجاری دادهشوند. 

از خی بر در شوند، جایی که کاربر به جای یک مقدار، مقدار دیگری را تایپ کرده است. همچنینهای معیوب ایجاد میبه دلیل ورود داده
های تواند در صورتها میاین ناهنجاری .شودها میافزار است که منجر به خراب شدن دادهافزار یا سختخطاها نتیجه نقص نرم مواقع،

ها ها، شناسایی و گزارش این ناهنجاریشرکت های مالیصورت (ممیزیها نیز وجود داشته باشد. یکی از اهداف حسابرسی )مالی شرکت
 است.

ارد استاند .اقل برسداهمیت باشد و اشتباه در آنها به حداهای مالی عاری از تحریف بحسابرس باید اطمینان حاصل کند که صورت
تواند ناشی میهای مالی به طور شفاف به موضوع مسئولیت حسابرس در این حوزه پرداخته است. تحریف صورتکشور،  240حسابرسی 

رکت های مالی شصورت در دستکاریبه عنوان مثال  از اشتباه یا تقلب باشد که وجه تمایز این دو عمدی یا غیرعمدی بودن آنها است.
وارد نمودن یک مقدار عددی اشتباه درصورت مالی به دلیل خطای انسانی، ک تحریف عمدی است ولی ، یبرای انعکاس نتایج دلخواه

 ای از یک تحریف غیرعمدی است.نمونه
 

هیات مدیره به  ربطذی و گزارشات نیروی برق های توزیعهای مالی شرکتها در صورتناهنجاری ، تشخیصپروژهاصلی این هدف 
ملزم به ارایه  ،های تابعه شرکت توانیرهای توزیع برق به عنوان شرکتشرکتاست.  کاویدادههای کارگیری تکنیکبا به مجمع عمومی

 سالیانه ع عمومیجلسه مجمتوانیر، هستند. همچنین در  معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامعهای مالی ساالنه خود به صورت
 دهند.گزارش عملکرد مالی خود را ارایه می ،، با حضور صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیرهخود

ارد زیر توان به موهای شرکت توانیر است که از جمله وظایف مهم آن مییکی از معاونت معاونت هماهنگی مالی، پشتیبانی و امور مجامع
 اشاره نمود:

                                                            
1
 Knowledge Discovery From Data 
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 های تحلیلی و ارائه پیشنهادهای الزمهای تابعه صنعت برق، تهیه گزارشارزیابی عملکرد واحدهای مالی شرکت- 
 ی تابعه صنعت برقهاکتی مالی شرکت و شرهای تحلیلی نسبت به صورتهابررسی و تهیه گزارش- 
 ی وابسته برحسب مورد و اظهارنظر نسبت به آنهاهای مالی شرکتهابررسی و تحلیل گزارش- 
ی مالی و گزارشات بازرس قانونی و ارائه نقطه نظرات های تابعه به مجامع عمومی و صورتهامدیره شرکتبررسی گزارشات هیئت-- 

 قبل از تشکیل اجالس هاتخصصی به اعضاء مجامع عمومی شرکت
ای نسبت به کار بازرس و حسابرس قانونی ی زیرمجموعه و اظهارنظر حرفههانظارت بر نحوه برگزاری جلسات مجامع عمومی شرکت -

 آنها
ی زیرمجموعه و ارائه اظهارنظر تخصصی به اعضاء هانظارت بر نحوه ارائه خدمات مربوط به بازرس و حسابرس قانونی در شرکت -

 عمومی آنها مجمع
ی متوسط صنعت برق، انجام امور مربوط به مجامع و حسابرسی داخلی های مالی و محاسبه نسبتهاتهیه و تجزیه و تحلیل نسبت --

 ی تابعههاشرکت و شرکت
 ی زیرمجموعه صنعت برقهای مالی تلفیقی شرکتهاتهیه صورت -
 هابین شرکت و سایر شرکت هابررسی اختالف حساب -
 ی تحلیلی نسبت آنهاهاو ارائه گزارش های مالی شرکتهاهای مربوط به سود و زیان صورتافت گزارشدری -
 گردآوری آمار و اطالعات مالی مربوط به صنعت برق و در اختیار قراردادن آن به سایر واحدهای صنعت برق -
 سایر وظایف  -

 :اطالعات بیشتر در این خصوص در لینک زیر، قابل دسترسی است
 https://www.tavanir.org.ir/financial/pages/vazife.php  

 از این رو، عملکرد مالی آنها توسط .های تابعه توانیر هستندبه عنوان شرکتنیروی برق های توزیع شرکتتر اشاره شد، همانگونه که پیش
های توزیع های مالی شرکتدارای فرمت مشخصی برای صورت ،معاونت مربوطه گردد.الذکر در شرکت توانیر ارزیابی میمعاونت فوق

 دسترسی است:برق است که در لینک زیر قابل
https://www.tavanir.org.ir/financial/talfigh/pages/finance-rep.php 

 
هیات مدیره به ربط ذیهای توزیع نیروی برق و گزارشات شرکت های مالیصورت ،کاویدادههای کارگیری تکنیکبا به ،در این پروژه

های گزارشات مالی، بررسی اختالف حساب های احتمالی. نتایج این تحلیل منجر به شناسایی ناهنجاریخواهد شد تحلیل مجمع عمومی
 د.خواهد شتوزیع برق، های بازرس و حسابرس قانونی در شرکت عملکرداحتمالی و نظارت بر 

 

 مراحل اصلی این پروژه عبارتند از:
 انجام مطالعات تطبیقیو مرور ادبیات موضوع  -1

 های توزیع نیروی برقهای مالی شرکتشناسایی قواعد و استانداردهای تدوین صورت -2

https://www.tavanir.org.ir/financial/talfigh/pages/finance-rep.php
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 و قبر نیروی توزیع هایشرکت مالی هایدر تحلیل صورت های حائز اهمیت کنونیها و شاخصفرآیند شناسایی ضوابط، -3
 مدیره هیات ربطذی گزارشات

 هیات مدیره به مجمع عمومیربط ذیو گزارشات  نیروی برق های توزیعهای مالی شرکتصورت های منتخب ازنمونه بررسی -4
 هابه منظور شناسایی داده

 های مناسب جهت تشخیص ناهنجاری پیشنهاد شاخص -5

 سازیبرای مدل هاسازی دادهاکتساب و آماده -6

 انتخاب تکنیک مناسبطراحی/و  مرتبط کاویدادههای مطالعه و بررسی انواع تکنیک -7

ای بر مبنهیات مدیره به مجمع عمومی  ربطذی های توزیع نیروی برق و گزارشاتشرکت مالی هایصورت تحلیل طراحی مدل -8
 کاویداده

 موردنظر افزارنرم طراحی -9

 افزار موردنظرسازی نرمپیاده -10

 افزارهای موردنیاز نرمتدوین فرآیند آزمون -11

هیات  ربطذی های توزیع نیروی برق و گزارشاتشرکت مالی هایهای منتخب صورتهای الزم بر روی نمونهانجام آزمون -12
 مدیره به مجمع عمومی

 نتایج خروجیسنجی و ارزیابی صحت -13

 

 :موردانتظار و دستاوردهاي نتایج
 های توزیع نیروی برق کشورهای مالی شرکتحسابرسی صورت تسهیل 
 های مالیافزایش کارایی ممیزی صورت 

 هاشرکت های مالیافزایش شفافیت در گزارش صورت 
  های مالی خالف واقعصورتتهیه پیشگیری از 

 برق به مجمع عمومیهای توزیع نیروی ربط هیات مدیره شرکتافزایش شفافیت در گزارشات ذی 

 توزیع برقهای بازرس و حسابرس قانونی در شرکت عملکرد ارزیابی 

 :هاي مورد نیازتخصص
 گیری شود(های حسابرسی خبره بهرهشود از دانش شرکت/ شرکتتدوین گزارش حسابرسی )توصیه می 

 گیری شود(بهرهشود از از دانش اعضای خبره هیات مدیره تدوین گزارش هیات مدیره )توصیه می 

 ربط در نهادهای شود از دانش متخصصین ذیربط هیات مدیره )توصیه میهای مالی و تحلیل گزارش ذیحسابرسی صورت
 گیری شود(های مادر تخصصی بهرهمتولی مجامع از قبیل شرکت

 گیری شود(کاوی بهرهشود از دانش متخصصین دادهکاوی )توصیه میداده 

 گیری شود(افزارهای کاربردی مشابه بهرههای تولیدکننده نرمشود از دانش شرکتافزار )توصیه مینرم 
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 مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 )خروجی مورد انتظار(: مشخصات محصول نهایی

 خیر بله  افزار است؟ آیا خروجی پروژه از نوع نرم

 الزامات شرکت در فراخوان:

 ها و موسسات شرکت اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF04) 

 ها شرکت واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF09) 

  هاشرکتتکمیل فرم پیشنهاد قیمت پروژه واگذاري (TDF10) 

 اطالعات تماس:

  :4971داخلی  88079400تلفن 

  :آدرس پست الکترونیکیlabdi@nri.ac.ir 

 


