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 و) افزارينرم ميان اطالعات تبادل( IEC 61968 استانداردهايمجموعهتطبيقيوشناختيمطالعات  پروژه: عنوان
 آنها سازيپياده دستورالعمل تدوين

  برق توزيع صنعت در) MIS( اطالعات و هاداده سازماندهي و سازييكپارچه  عنوان طرح:
  برق توزيع صنعت سازهايشبيه و كاربرديافزارهاي نرم توسعه سند  حد اجرايي:وا

  ماه 10 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 
  تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:

نرم  هايسيستم بين ارتباط و اطالعات تبادل دارد تالش كه استانداردهايي از توسعه حال در است اي مجموعه IEC 61968استاندارد 
 عنوان به اين استاندارد را ،كند. در سالهاي اخير بسياري از شركتهاي خدمات دهنده در جهان مند قاعده را برق نيروي افزاري توزيع

 مديريت سازماني و معنايي مدل يك اند چرا كه به دنبال ساخت گرفته نظر در سازماني اطالعات مديريت استراتژي اصلي قسمت
  .كند مي آسانتر را حل راه هستند و اين استاندارد، داده منابع استاندارد

دهد ترجمه اين استانداردها گام مهم و رو به جلو در تثبيت و كاربرد آن در مجموعه صنعت تجربه و نظر خبرگان اين حوزه نشان مي
اندازي پايلوتها بسيار موثرتر و سودمندتر  شود؛ بالعكس، به كارگيري عملي و استفاده در ابعاد كوچك و راهتوزيع برق محسوب نمي

خواهد بود. بر اساس اين واقعيت الزم است امور پيشبرد شناخت اين استاندارد و ابعاد آن و متعلقات آن به عنوان گام اول حركت طرح 
  يكپارچه سازي در پژوهشگاه نيرو به عنوان پروزه آغازين ثبت گردد.

هر چند فرايند شناخت اين استانداردها در تيم طرح فوق حدود يكسال است كه آغاز شده است اما در اين پروژه در پي آن هستيم كه 
، فرايند مشابه كشورهاي ديگر، ابعاد كار، ابزار مورد استفاده و پروژه هاي IEC 61968ضمن ادامه كسب شناخت و تسلط به استاندارد 

 يق تر بشناسيم و دستورالعمل پياده سازي استاندارد را براي شركتهاي توزيع استخراج نماييم.پيش رو را بهتر و دق

همچنين ايجاد گذرگاه نمونه، نصب و به كارگيري ابزار كار، ايجاد بانك اطالعاتي نمونه، ايجاد مخزن داده نمونه، راه اندازي ارتباطات 
  پروژه شناختي قرار دارد. شبكه اي و راه اندازي داشبورد در دستور كار اين

  (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
 گزارش اطالعات دانشي كسب شده از متن استانداردها .1

 گزارش تطبيق پياده سازي استاندارد در شركتهاي خارجي .2

و داشبورد  گزارش تجربيات عملي كسب شده در پياده سازي شامل ابزارها، گذرگاه داده، بانك اطالعاتي، مخزن داده، .3
  ارتباطات

  الزامات شركت در فراخوان:
 دانشگاهي  محقق اجرايي و علمي سوابق ارائه تكميل فرم(TDF03) 

 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 

 ها دانشگاه واگذاري پروژه پيشنهاد تكميل فرم(TDF08) 
 اطالعات تماس:

  :4830داخلي  88079400تلفن  
 الكترونيكي:  آدرس پستsamahmoodi@nri.ac.ir 

 


