
 
 واگذاری پروژه تشریح

 
 

TDF02-0 
RFP34-1 

 :پروژه عنوان
استاندارد تولید، ذخیره ش توزيع جهت استقرار های اطالعاتی بخطراحی مدل جامع سیستم " نقشه راه تدوين

 "MISحلیل داده ها تا ايجاد هرم کامل و ت

 عنوان طرح:
استاندارد تولید، ذخیره و توزيع جهت استقرار  شهای اطالعاتی بخطرح تدوين و طراحی مدل جامع سیستم

 MISحلیل داده ها تا ايجاد هرم کامل ت

 طرح توسعه نرم افزارهای کاربردی و شبیه سازهای صنعت توزيع برقسند راهبری  واحد اجرايی:

 ماه 6 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 :همراه با ذکر مراحل کلی ین و تشريح پروژهتبی

 

صمیم گیري تبرداري و راهبري و ترين ابزارهاي بهرهيكي از اصلي و مطالعات سیستم قدرت MISافزارهاي مامروزه نر

حجم عظیم  مخاطبین گسترده شبكه توزيع و باشند. با توجه بهتنیده توزيع برق ميهاي بسیار گسترده و درهمشبكه

افزاري در طراحي، هاي نوين نرمآوريديگر، استفاده از فنافزاري از سوي هاي نرماطالعاتي از يك سو و گستردگي فعالیت

با توجه به تنوع نرم  هاي توزيع امري كامالً ضروري و واجب است.افزارهاي مورد كاربرد در سیستمسازي و توسعه نرمپیاده

م افزارهاي متعددي ريزي، بهره برداري و نرمهندسي، برنامه خدماتمشتركین،مطالعات سیستم توزيع، افزارها در حوزه 

و غیره درحوزه صنعت توزيع و با توجه به تكثر سازندگان و توسعه دهندگان نرم افزار از يك  Billing GIS,مانند حوادث، 

سو و متفاوت بودن داده هاي اطالعاتي از سوي ديگر باعث واگرايي اين داده ها در سطوح سلسله مراتبي و مديريتي شده 

ها بیشتر نمايان خواهد شد و اشكاالت متعددي در يكپارچگي اطالعاتي ايجاد خواهند ن تفاوتاست و با گذشت زمان اي

در  فني و سازماني سازي يكپارچهو انبوه اطالعاتي كه در سیستم ها ذخیره مي شوند نیازمند  تنوع نرم افزارها كرد.

اين داده ها مي بايستي در هر يك از ي باشند. م اين داده هابا هدف بهره وري و اثر بخشي فرايندها و ساختار سازماني 

سطوح سازماني و فرايندهاي اجرايي بصورت موثر در دسترس بوده و به ابزاري كارا براي پیشبرد اهداف سازماني شركت 

 هاي توزيع و هماهنگي بین آنها قرار گیرند.

با هدف بهره وري و يندها و ساختار سازماني فراهم قابل تشخیص است. در ابتدا  وابسته بهدر اين مسیر، دو بخش كلي و 

به همین خاطر  .با اين فرايندها افزارهاي مرتبطنرمداده هاي اطالعاتي  فني سازي يكپارچهو سپس  اين داده هااثر بخشي 

 MIS اطالعاتي هرم كامل نقشه راه فنآوري براي اين دو مسیر اصلي بايد در كنار هم طي شوند تا در نهايتدر بلند مدت 

 به دست آيد.(Asset management) ديريت دارايي م با هدف نهايي ايجاد دانش و 

وين استانداردها و ضوابط تولید، ذخیره، تد " آوريگام نخست از اجراي اين طرح به تدوين سند راهبردي و نقشه راه فن 



شود. در اين گام، نقشه راه براي رداخته ميپ " هاي اطالعاتي صنعت توزيع نیروي برقها در سیستمپردازش و تبادل داده

هاي مرتبط با گردد و فعالیتالزم در  صنعت توزيع برق استخراج مي و مطالعات سیستم قدرت MISافزارهاي نرممطالعات 

 شود.آن ارائه مي

 : از پروژه عبارتند انجام كلي مراحل

 هاي ها در سیستمذخیره، پردازش و تبادل داده ستانداردها و ضوابط تولید،ا فناوري توسعه سند مباني تدوين

 اطالعاتي صنعت توزيع نیروي برق

 های اطالعاتی صنعت توزیع نیروی ها در سیستماستانداردها و ضوابط تولید، ذخیره، پردازش و تبادل داده فناوري هوشمندي

 برق
 ساز جهت اركان تدوين 

 سیاستها و اقدامات برنامه تدوين 

 عملیاتي برنامه و )راه نقشه( نگاشت ره تدوين 

 روزرساني به و ارزيابي برنامه تدوين 
 

 :پروژه اهداف

 درک واقعي از نیازهاي بخش هاي مختلف توزيع كشور در تمام سطوح 

  با هدف : اطالعاتی موجود ضوابطانطباق نیازمندی ها و 

)احصاء فرایندها،  كشور سیستم هاي اطالعاتي بخش توزيع برقسازماني در تولید، ذخیره و  ضوابط شناخت
 ( Data Flow و Work Flowطراحی 

 ررسی استانداردهای موجود و انتخاب استاندارد منتخبب 

  يكپارچه سازي داده هاي اطالعاتي انواع نرم افزارهاي داخلي و خارجي مورد استفاده در صنعت توزيع

 قرار مي گیرند. برق و نرم افزارهايي كه در آينده توسعه يافته و مورد بهره برداري

 تعیین شاخص و اندازه گیری میزان انحراف یا فقدان فرایندهای اطالعاتی موجود با نیازمندی ها  

 موجود در فرایندهای سیستمی منطبق با مدل جامع اطالعاتیو اسناد  مدل جامع و نقشه راه و تهیه مستندات بررسی 

 تعیین الزامات استخراج اطالعات 

 و ارزيابي عملكرد نقشه راه سلسله مراتبي در كلیه شركت هاي صنعت توزيع برق سازيهارائه راهكارهاي پیاد 

 تحلیل وضع موجود و شناساسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات  

 

 :)انتظار مورد یخروج( ینهاي محصولمشخصات 

 هاي اطالعاتي ها در سیستمدادهستانداردها و ضوابط تولید، ذخیره، پردازش و تبادل ا فناوري توسعه راهبردي سند

 صنعت توزيع نیروي برق

 


