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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 ماه 12: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:تبیین 
 داراي معموالً هاي گردآوري شدهداده. گرددمی آوريجمع و تولید داده از زیادي حجم سازمان، فرایندهاي و هافعالیت اجراي طی در

به  .نمود تبدیل برداريرهبه قابل و ملموس و مشهود هايارزش به را نهفته ارزش این توانمی که هستند نهفته ارزش با و زیاد تنوع
مدیریت موثر  محسوب شده وهر سازمان  درکلیدي استراتژیک  هايدارایییکی از  )،DATA( در دنیاي امروزي داده عبارت دیگر،

 . به دست آورند و ملموسی هاي مشهودارزش ،ي خودهابتوانند از سرمایه تا سازدمیرا قادر  هاسازمان ،داراییداده به عنوان 
در جهت باشد، نیاز است تا بستري  غیراستاندارد و نظمبی ،نامرتبهاي موجود در هر سازمانی ممکن است با توجه به آنکه برخی از داده

سازمانی داده ایجاد و برونسازمانی و گذاري دروندهی داده، امکان به اشتراكفراهم گردد. با مدیریت و سازمانها استفاده بهینه از داده
این د. کمک خواهد نموعنوان یک دارایی مهم سازمانی بهها داده نهفته ارزش از بهتر هرچه برداريبهره در جهتمدیران سطوح باال به 

برداري و نهایتاً نشر نتایج را در ها بوده و کل چرخه عمر داده از تولید، بهرهها و رویهاي از سیاستراهکار سازمانی که شامل مجموعه
 شود.  شناخته می "1حکمرانی داده"با عنوان  گیرد،برمی

چگونگی کنترل و تضمین کیفیت در سطوح مختلف فردي،  پذیري دادهسازي داده، چگونگی دسترسیبه عبارت دیگر، چگونگی ذخیره
م داده با نام باعث به وجود آمدن شاخه جدیدي در عل ،مسائلی از این دستداده، چگونگی تحلیل داده و بررسی ابزارهاي مناسب و 

گذاري و توان به سیاستاما زمانی می ،پردازدهرچند راهبري داده به مسائل مدیریتی داده می ست.شده ا "حکمرانی یا راهبري داده"
 داده با درنظر آوري و پردازش داده در سازمان بر اساس یک معماري مدرن و مبتنی بر کالنمدیریت موثر داده اقدام کرد که نحوه جمع

حاکمیت داده ، در این راستا .بستر الزم براي راهبري داده فراهم شده باشد وگرفتن تمامی نیازهاي فعلی و آتی سازمانی، شکل گرفته 
هاي و فعالیت نمودهها نظارت و بر مدیریت داده آوردهها را فراهم و سنجه هاها، فرایندها، چارچوبسیاست اي از اصول،مجموعه

 .کندمیدر تمامی سطوح هدایت مدیریت داده را 
پذیري، ثبات، پذیري، استفادهشامل دسترس کردن یا استانداردسازي تمام امور مربوط به مدیریت دادهفرآیند اداره ،حکمرانی داده

هاي مدیریت داده به صورت یکپارچه در سطح کند که اصول و سیاستتضمین میو نموده  را مشخص هایکپارچگی و امنیت داده
هاي مختلف شود، همکاري و تعامل موثر همه بخشسازمان اجرا شود. از آنجایی که مدیریت داده یک فرایند بین واحدي تلقی می

سازمان در حصول نتیجه مطلوب الزامی خواهد بود، از این رو ایجاد ساختار و فرایندهاي حاکمیتی نقش مهمی در موفقیت اجراي طرح 
 .د داشتمدیریت داده در سازمان خواه

ها، اســتانداردها و معیارهایی براي اســتفاده ها، سیاســتاي از قوانیــن، نقشداده، مجموعــه حکمرانیگونه که عنوان گردید، همان
از جمله این اهداف در راســتاي توانمند ســاختن سازمان جهت دســتیابی به اهداف آن ســازمان اســت.  العاتمؤثر و کارآمد از اط

 توان به موارد زیر اشار نمود:می

 گیريتصمیم در اطمینان و ثبات افزایش •

1 Data Governance 
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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 داده توزیع هايسیاست براي الزامات ییدتأ و تعیین همچنین ها،داده امنیت بهبود •

 هاداده از درآمد تولید پتانسیل کردن حداکثر •

 اطالعات کیفیت براي پاسخگویی تعیین •

 نظارت در درگیر اعضاي توسط بهتر ریزيبرنامه •

 مجدد کار حذف یا کاهش •

  کارکنان کارایی سازيبهینه •

 هايکارامد سیستم مدیریت داده، یکپارچه مدیریت داده، اصولی استانداردسازي براي را سازمان یک ها،داده ، حکمرانیطورکلیبه
هاي براي هر ســازمانی که با دادهو  هنمود توانمند تجاري هايروال ایجاد و گذاريسیاست تشکیالت، ایجاد داده، بر مبتنی کاربردي

 .ضروري است ،کندبزرگ کار می

براي  DAMA چرخ، چارچوبی را با عنوان 2DAMAانجمن مدیریت داده جهانی است، شده داده نشان 1 شکل در که گونههمان 
ي مدیریت هار مرکز فعالیتد Governance) (Data داده حکمرانینموده است. تعریف هاي دانش مدیریت داده حوزهکردن مشخص 

 يهاحوزه دیگر. باشدمی الزم توابع بین تعادل ایجاد و اجزاء بین ثبات برقراري براي داده حکمرانیکه  داده قرار داده شده است، چرا
معماري  .اشدبمیي ضروري یک عملیات مدیریت داده بالغ هابخش تمام بیانگر نوعی به که نداشده داده قرار چرخ اطراف در دانش
 ،مدیریت محتوا و مستندات ،دادهیکپارچگی پذیري و همکاري، امنیت داده، سازي و عملیات دادهذخیره، داده طراحی و سازيمدل، داده
 هاي موجود در این چارچوب است.از جمله حوزه کیفیت داده و 3فرادادهداده و هوش کسب و کار،  هانباراصلی، و  مرجع هايداده

 انجام ،مشخص يهالویتوا اساس بر و مختلف زمانی مقاطع در تواندمی سازمان هر نیاز نوع به توجه با ،ازي هر حوزه دانشسپیاده
 .شود

2  Data Management Association 

3 Metadata 
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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

  

 DAMA چرخ -1 شکل

 به  بایستمی آن شالوده که تفکري. است حیاتی بسیار سازمان یک در وجود یک تفکر استراتژیک داده در پس برنامه مدیریت داده
ایجاد ارزش در سازمان  ساختارمند، روش یک به استناد با بتوان تا گردد همسو اطالعات فناوري استراتژي و سازمانی استراتژي با خوبی

ي مدیریت داده با توجه به رفتار و ماهیت ذاتی داده و همچنین استفاده از هاتوجه به اصول مدیریت داده، چالش را نهادینه کرد.
  .تواند مسیر مدیریت داده در یک سازمان را هموار نمایدمیي شناخته شده هاو به روش ها، مدل هاچارچوب

اده و مدیریت گذاري فراوانی را به منظور بهبود دسرمایه ،هاه تعداد زیادي از سازماناینکرغم لیعنکته حایز اهمیت این است که 
داشتن نقشه  .اندنائل شده هاي سازمانیحوزه خلق ارزش از دادهتایج مطلوبی در اند، صرفا تعداد اندکی از آنها به ناطالعات انجام داده

 مشخص خواهد شد.را هاي و اقدامات الزم راه، استراتژينقشهچرا که راه در این حوزه کمک شایانی خواهد نمود. 

. در راستاي تحقق استو استراتژیک م عنوان یک دارایی مه هاي خود بهداده مدیریتنیازمند  نیز صنعت توزیع نیروي برق کشور
هاي صنعت توزیع برق شامل داده براي آن، بسیار حیاتی است.سازي حکمرانی داده نیاز به تدوین سندي به منظور پیاده ،این امر

 هاي استاتیک و دینامیک است.انواع داده
ي برق کشور است. که محدوده اجراي آن شرکت توانیر سازي حکمرانی داده براي صنعت توزیع نیروهدف این پروژه تدوین سند پیاده

 هاي توزیع نیروي برق خواهند بود.و شرکت

  عبارتند از: مراحل اصلی پروژه

 شناخت و بررسی وضعیت فعلی سازمان، شامل: .1
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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

هاي هچرخه حیات و گردش داده در سامان ،، کیفیت دادهنظر نوع دادههاي سازمانی از نقطهبررسی وضعیت موجود داده •
 افزارهاها و نرمو نظایر آنها) و دیگر سامانه 121، اتوماسیون توزیع، Billing ،AMIمرجع (از قبیل 

 داده از برداريبهره فعلی فرایندهاي ها وروالبندي داده و نیز تعیین معیارهاي دسته •

 داده سازمان درخصوص هاياستراتژي و هاسیاستبررسی  •

 داده درخصوص دستی و سازمانیباال مقررات و بررسی قوانین •

 شناسایی ذینفعان سازمانی و فراسازمانی و تعیین نقش آنها •

 بررسی ساختار تشکیالتی و استانداردهاي موجود در سازمان •

 طراحی و تعیین مدل معماري حکمرانی داده .2

 هاي مربوطهها و استراتژيتعیین سیاست •

 سازمان داده محور تعیین ساختار تشکیالتی مناسب براي تغییر به سمت •

 الزم ابزارهاي و داده مدیریت ها و فرایندهايروال طراحی داده، تعیین معماري •

 سازمانیسازمانی و بروننامه همکاري درونارائه شیوه •

 تدوین برنامه اجرایی حکمرانی داده .3

 ع نیروي برق)هاي توزیسازي حکمرانی داده (در سطح شرکت توانیر و شرکتتدوین برنامه اقدامات اجرایی •

 مدیریت فراداده، مدیریت داده، از قبیل امنیت هاي مطرح در مدیریت دادهنامه براي هر یک از حوزهتدوین شیوه 
 ؛ مدنظر است.ربطو سایر موارد ذي مستندات و محتوا

 هاي مختلف حکمرانی دادهتدوین ره نگاشت (نقشه راه) و برنامه عملیاتی براي حوزه •

 جراییهاي اتعیین پروژه 

 ها در سازمانها و مسئولیتتعیین نقش 
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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 داده بر نظارت و کیفیت استانداردهاي تعیین 

 ریزي و زمانبنديبودجه 

 ترسیم نقشه ره نگاشت 

 روزرسانیتدوین برنامه ارزیابی و به •

 برنامه پایداري و سازمان در داده حکمرانی اهداف پیشبرد هايشاخصهاي عملکردي و تعیین شاخص 

 نیسم ارزیابیتدوین مکا 

 ه ساختار نظارت و به روزرسانیارائ 

 سازي و ارایه راهکارهاهاي پیادهشناسایی چالش •

 سازي حکمرانی دادهپیشنهاد ساختار سازمانی مناسب براي پیاده •

 هاي تحقیقاتی و اجرایی پیشنهاد عناوین پروژه •

 :این پروژه شامل موارد زیر خواهد بود نتایج و دستاوردهاي جانبی

 ها دادهدهی زمانسا 

 هاتوانمندسازي براي کسب ارزش از داده 

 هااستانداردسازي تمام امور مربوط به مدیریت داده 

 شده و یکپارچه خواهد بودي تحلیلهاتصمیمات در سازمان، تماماً داده محور و مبتنی بر داده. 

 هاها و بررسی دقیق دادهوري با شناسایی نقاط ضعف روالافزایش بهره. 
 

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
 خیر بله  افزار است؟ آیا خروجی پروژه از نوع نرم
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 داده در صنعت توزیع نیروي برق کشورنی حکمرا سازيپیاده تدوین سند :پروژه عنوان

 - عنوان طرح:

 مرکز توسعه فناوري شبکه هوشمند برق و انرژي پژوهشگاه نیرو واحد اجرایی:

 الزامات شرکت در فراخوان:
 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه ريواگذا پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس:
  :4971داخلی  88079400تلفن 
  :تلفن مستقیم 
  :آدرس پست الکترونیکیlabdi@nri.ac.ir 

 


