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خالصه پروژه:
نرمافزارهای مطالعات سیسصم تدرت پایه اصلی محاسبات مهندسی در شبکههاای بارق باوده و در بخاشهاای
برنامه ریزی ،تحلیل ،طراحی ،بهره برداری ،کنصر  ،پایش ،پایایی ،دیسپاچینگ ،مخابرات و ...مورد اساصفاده تارار
میگیرند .همچنین با توجه به سر ت فناوریهای مورد اسصفاده در صنعت برق ،این نرمافزارهاا باه دزیال زیار
همواره در حا تغییر ،توسعه و تکامل میباشند:
 رشد سریع فناوریهای نوین نرمافزاری و سخت افزاری در حوزه رایانه و مخابرات.
 اسصفاده از الگوریصمهای جدید محاسباتی در حوزه صنعت برق HPC
 هم زمان با رشد تکنولوژیکی صنعت برق و یا تغییر توانین باز دسصی
سیر تکوینی این نرمافزارها مسصلزم شناسایی نیازهای آینده صنعت برق به نارمافزارهاای مطالعاات سیساصم باا
اسصفاده از فناوریهای نوین نرمافزاری میباشند .تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشاه راهای اسات کاه در آن
نحوه پیمودن مسیر ،منابع و امکانات ززم و الزامهای طی این مسیر ،به طور شفاف و دتیق مشخص شده باشد.
برای تدوین نقشه راه فناوری "طراحی ،پیادهسازی و توسعه نرمافزارهای تحلیل ،مطالعه و راهبری شابکه بارق
ایران" ،مطالعات آینده پژوهی ،تدوین درخت فناوری ،مطالعات تطبیقی ،شناساایی نارمافزارهاا ،اولویات بنادی،
برنامه ریزی و بودجه بندی انجام گردید .شناسایی نرمافزارها با حوزه بندی نرمافزارها به شرح زیر انجام پذیرفت:
 )1حوزهبندی بر اساس چرخهی مر سیسصم تدرت )2 ،حوزهبندی بر اساس بازهی زمانی انجام مطالعات
 )3حوزهبندی مطابق اسصانداردها و نرمافزارهای معصبر
سپس بر اساس رهنمودهای کمیصه راهبری پروژه که مصشکل از نخبگان دانشگاهی و نماینادگان دساصگاههاای
حاکمیصی دخیل در این حوزه بودند و با اسصفاده از روش مااحبه با خبرگان حاوزه نارمافزارهاای شابکه بارق و
همچنین ارسا پرسشنامه برای نخبگان این حوزه ،چشم انداز و اولویتهای توسعه نرمافزارهای شبکه برق برای
کشور در یك افق  10ساله (سا  )1404اسصخراج گردید .سپس با اسصخراج چاالشهاای توساعه نارمافزاهاای
تحلیل ،مطالعه و راهبری شبکه برق کشور ،سیاستها و اتدامات ززم جهت توسعه این حوزه شناسایی گردیاد و
با در نظر گرفصن چالشها و همچنین اولویتهای توسعه پروژههایی جهت تولید نرمافزارهای اولویاتدار تادوین
گردید که در این سند به آنها اشاره شده است.
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تبیین مشخاه های فناورانه با هدف تدوین ضرورت و دزیل توجیه پذیری توسعه فناوری تولید
نرمافزارهای مهندسی
تعیین مرزبندی سیسصم ،مرزبندی فنی و شناخت سیسصم برای توسعه فناوری و ساخصار نهادی فناوری و
مالحظات اسناد بازدست
شناسایی حوزه های فناورانه و تدوین درخت فناوری
پصانسیلسنجی و شناخت پژوهشگران ،سازمان و شرکتهای داخل کشور در حوزهها و موضو ات تعیینشده
تعیین چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکهبرق ،سیاستها و اتدامات رفع این چالشها
چشمانداز و اهداف کالن توسعه فناوری نرمافزارهای مهندسی صنعت برق کشور
تدوین ارکان جهت ساز (تبیین حوزهها و رویههای نرمافزاری پروژه)
تبیین حوزهها و رویههای نرمافزاری و مشخاات و رویههای نرمافزاری در نه حوزه مخصلف صنعت برق
اولویتبندی حوزهها و رویههای نرمافزاری و برنامه ریزی و بودجه بندی
تدوین رهنگاشت (نقشه راه) و برنامه ملیاتی
تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی(تدوین شاخصهای ملکردی و اثربخشی و تدوین ساخصار نظارت و
بروزرسانی و مکانیزم ارزیابی سند راهبردی و نقشه راه توسعه نرمافزارهای شبکه برق)

مستندات پروژه:












»تبیین ضرورت و دزیل توجیه پذیری« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»مرزبندی و شناخت سیسصم« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»تدوین درخت فناوری« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»پصانسیلسنجی و شناخت پژوهشگران داخل کشور در حوزهها و موضو ات تعیین شده« ،گروه مطالعات
سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»چالشهای توسعه نرمافزارهای شبکهبرق و سیاستها و اتدامات رفع این چالشها« ،گروه مطالعات سیسصم
تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»چشمانداز و اهداف کالن« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»تبیین حوزهها و رویههای نرمافزاری« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»اولویتبندی نرمافزارهای شبکه برق و اکصساب فناوریهای اولویتدار (راهبردها و سیاستهای کالن
توسعه نرمافزارهای شبکه برق(« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
»تدوین رهنگاشت (نقشه راه) و برنامه ملیاتی(« ،گروه مطالعات سیسصم تدرت ،پژوهشکده توزیع،
پژوهشگاه نیرو
»تدوین برنامه ارزیابی و بروزرسانی ،گروه مطالعات سیسصم تدرت« ،پژوهشکده توزیع ،پژوهشگاه نیرو
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