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 :پروژه عنوان
 توسط توليدشده دانش گذارياشتراک و پايايي حوزه پژوهشگران استفاده براي مناسب اطالعاتي بانك ايجاد

 اطالعاتي بانك اين در آنها

 هاي برقپژوهي مرتبط با پايايي شبکهمطالعات و سياست عنوان طرح:

 هاي برقايي شبکهپاي توسعه طرح مرکز اجرايي:
 ماه 8 حداکثر :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد کلي 

 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذکر مراحل کلي:

 در کاریموازی است شده سبب که است انجام حال در یا و گرفتهصورت هایفعالیت از متخصصین اطالع عدم کشور برق صنعت اساسی مشکالت از یکی
 پژوهشگران، اطالع و استفاده منظوربه جامع اطالعاتی بانک یک تشکیل. گردد صرف زمینه این در فراوانی هایهزینه و گردد انجام وفور به صنعت

 افزایش سبب اطالعاتی، بانک این در آنها توسط تولیدشده دانش گذاشتناشتراک به و پایایی حوزه در گرفتهصورت هایفعالیت از مسئولین و متخصصین
تواند در شناسایی محققین و خبرگان حوزه پایایی و استفاده بهینه از ای همچنین میچنین پایگاه داده .گرددمی کشور در منابع بهینه تخصیص و وریبهره

 تخصص موجود در کشور و همچنین تشکیل شبکه متخصصین قوی در حوزه پایایی بسیار راهگشا باشد. 
پایگاه شبکه متخصصین »و « پایگاه مدیریت دانش حوزه پایایی»العاتی در حوزه پایایی است که دربرگیرنده بنابراین هدف این پروژه ایجاد یک بانک اط

 باشد. « حوزه پایایی

  

 مراحل کلي اجراي تحقيق:
 

 نیرو، وزارت مرتبط دفاتر نیرو، پژوهشگاه شامل) نفعانذی کلیه با جلسات برگزاری باحوزه پایایی  اطالعاتی بانک هاینیازمندی استخراج -1
 دو مرتبط دفاتر ساتبا، مرتبط دفاتر حرارتی، برق مرتبط دفاتر و هامعاونت شبکه، مدیریت مرتبط دفاتر و هامعاونت توانیر، مرتبط دفاتر و هامعاونت
 (( کارفرما هماهنگی با) نمونه توزیع شرکت دو مرتبط دفاتر ،(کارفرما هماهنگی با) نمونه ایمنطقه برق شرکت

پایگاه مدیریت »شامل  ...( و افزارینرم هایزیرساخت گزارشات، کارکردها، ها،حوزه ،هابخش ابعاد،) پایایی حوزه اطالعاتی بانک مفهومی طراحی -2
 «پایگاه شبکه متخصصین حوزه پایایی»و « دانش حوزه پایایی

 ...( صنعت هایبخش مراجع، و منابع ها،پروژه رگان،خب و محققین مشخصات) اطالعاتی بانک تشکیل جهت موردنیاز اطالعات آوریجمع -3

 2آوری شده در بند و بارگذاری اطالعات جمع اطالعاتی بانک استقرار و ساخت زیر ایجاد -4

 اطالعاتی بانک روزرسانیبه رویه تدوین و آموزش رسانی،اطالع -5

 

 :)خروجي مورد انتظار(مشخصات محصول نهايي

افزاری و پایگاه داده مبتنی بر وب استقرار یافته بر روی سرور پژوهشگاه نیرو و اسناد پشتیبان آن )شامل اسناد نرم تحویلمحصول نهایی تحقیق شامل 
در حوزه پایایی که در  صنعت هایبخش مراجع، و منابع ها،پروژه خبرگان، و محققین شخصاتافزار( و همچنین اطالعات اولیه مربوط به مگواهی امنیت نرم

 ده مربوطه بارگذاری شده است خواهد بود.پایگاه دا
 

 دستاورهای این پروژه باید شامل موارد زیر باشد: 

 (؛پایایی حوزه در فناوری و تحقیقات حوزه در نیاز مورد اطالعاتی ساخت زیر) پایگاه مدیریت دانش حوزه پایایی ایجاد 

 (؛پایایی حوزه در کشور اهداف پیشبرد در خبرگان و خصصینمت توان از مؤثر گیریبهره )جهت پایگاه شبکه متخصصین حوزه پایایی 

 پایایی؛ حوزه در تحقیقات مدیریت صحیح جریان به کمک 

 
 


