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 شبکه هوشمندسازی مالحظات با توانير ابالغی توزيع اتوماسيون اجرايی رويه رسانیروزب :پروژه عنوان

 سياستی هایپروژه کالن طرح عنوان طرح:

 توزيع یشبکه در پيشرفته اتوماسيون فناوری توسعه مرکز اجرايی:
 ماه 24  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

 لحاظ عدم به توجه با كه است شبکه هوشمندسازی مالحظات با توانير ابالغی توزيع اتوماسيون اجرايی رويه روزرسانیبه پروژه اجرای از هدف
 موجود خدمات شرح در هااولويت تعيين و ازبندیف وجود عدم نيز و موجود توزيع اتوماسيون خدمات شرح در شبکه سازی هوشمند الزامات
 . است شده پيشنهاد
 :از عبارتند پروژه اين متصور كلی اهداف
 ايران در شده انجام پايلوت چند اجرای تجارب به توجه با توانير شركت ابالغی توزيع اتوماسيون اجرای خدمات شرح اصالح و بازنگری 
 توانير توزيع اتوماسيون ابالغی خدمات شرح در عتوزي شبکه هوشمندسازی مالحظات گنجاندن 
 ايران در و فازهای اجرايی اتوماسيون توزيع سازوكار تعيين 
 توزيع اتوماسيوندر جهت اجرای  توزيع هایشركت ايجاد انگيزه در 

 پروژه شامل مراحل كلی زير خواهد بود:
 اندنموده اجرا را اتوماسيون که توزيع هایشرکت تجارب بررسی .1

های برداشته اين مرحله بايستی با بررسی كامل و دقيق پنج كشور پيشرفته و پنج كشور در حال توسعه در خصوص اقدامات انجام شده و گام در
 شده جهت اجرای اتوماسيون توزيع، وضعيت گذشته، حال و نقشه راه پيش روی اتوماسيون توزيع با مالحظات هوشمند سازی تبيين شود.

 نظرات صنعت و دانشگاه در حوزه اتوماسيون توزيعصی متشکل از صاحبتشکيل کميته تخص .2

در اين بند، بايستی كميته تخصصی مجرب متشکل از اساتيد دانشگاه و نيز خبرگان صنعت در حوزه اتوماسيون توزيع تشکيل شده و با ادامه 
 ژه قرار گيرد.وها در كنار پرفعاليت
 توانير ابالغی خدمات شرح اساس بر توزيع اتوماسيون شده اجرا هایپايلوت بررسی .3

يابی به يا عدم دست ناسايی و بررسی اين موارد، داليلدر ايران، ضمن ش با توجه به اجرای چندين پروژه پايلوت و يا ناكامل اتوماسيون توزيع
 اهداف مورد نظر به صورت شفاف تدقيق و بيان گردد.

 فوق مطالعات اساس بر اتوماسيون توزيع توانير بالغیا خدمات شرح ابهامات و نواقص بررسی و تعيين .4

 استخراج شود.شرح خدمات ابالغی توانير  ابهاماتبا توجه به مطالعات انجام شده در دو مرحله قبل، در اين مرحله بايستی نواقص و 
 گرفته انجام مطالعات مبنای بر ابالغی خدمات شرح اصالح .5

 ی اتوماسيون توزيع توانير اصالح شود.بر مبنای بندهای قبل، شرح خدمات ابالغ

 :)خروجی مورد انتظار(مشخصات محصول نهايی

شرح خدمات اصالح شده ابالغی توانير در حوزه اتوماسيون توزيع با لحاظ نمودن مباحث شبکه هوشمند خواهد اين پروژه شامل محصول نهايی 
 در برگيرنده موارد زير است:كه  بود

 ؛كه در دنيا جهت اجرای اتوماسيون توزيع برداشته شده است با توجه به مباحث شبکه هوشمند هايیها و روشتعيين گام 

 های اجرای اتوماسيون توزيع در ايران؛بندی و مطالعات مورد نظر برای اجرای هريک از گامتعيين نحوه اولويت 

 ماسيون توزيع؛نيازها و الزامات موردنظر جهت آمادگی شبکه توزيع برای اجرای اتوتعيين پيش 

  ؛های توزيع اجرا شده در ايراناتوماسيون عدم موفقيت كاملبررسی داليل ضعف و يا 

 ؛توزيع اتوماسيون تعيين داليل عدم اجرای دستورالعمل ابالغی 
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 شبکه هوشمندسازی مالحظات با توانير ابالغی توزيع اتوماسيون اجرايی رويه رسانیروزب :پروژه عنوان

 سياستی هایپروژه کالن طرح عنوان طرح:

 توزيع یشبکه در پيشرفته اتوماسيون فناوری توسعه مرکز اجرايی:

  های مرتبطهای چشمگير در حوزهشرح خدمات ابالغی اتوماسيون توزيع توانير با توجه به پيشرفتبه روزرسانی. 
 


