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 شركت مديريت شبكه برق ايران  1394اطالع رسانی اولويتهاي تحقيقاتی سال  موضوع:

 با سالم و احترام،

،  بمنظـور  1394بكه بـر  ايـران در سـال    هاي تحقيقاتي شركت مديريت شـ رساند اولويتبه استحضار مي 

برداري اعضاي محترم هيأت علمي آن پژوهشكده در پايگاه الكترونيكي اين شـركت بـه آدر    اطالع و بهره

http://epm.igmc.ir/_layouts/AppPages/ApprovedRFP.aspx برنامه ريـزي و   -1هاي  در دسته بندي

مالي و پشتيباني و منابع انسـاني   -4تباطات و فناوري اطالعات  ار -3بازار بر    -2نظارت بر امنيت شبكه  

توانند با دفتر تحقيقات شركت مربوطـه بـا   منتشر گرديده است. عالقمندان جهت كسب اطالعات بيشتر مي

تما  حاصل نمايند. گروه توسعه ارتباطات پژوهشي و فناوري اين دفتر آمادگي دارد با  85162460اره شم

هاي تهيه شده حاصل از اولويتهاي تحقيقاتي برگزاري جلسات با شركت مديريت شبكه بر  ايران، پروپوزال

 معرفي شده را پيگيري نمايد.  

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 سعيد ميردامادي

 كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگاه ها و صنعتمدير 

 



epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

03-05-02-04نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

در صنعت برقBig Dataمطالعه تحقيقاتی مدیریت داده های انبوه با استفاده از عنوان دقيق پروژه - فارسی 

Big Data Management in IGMCعنوان دقيق پروژه - انگليسی 

ارتباطات و فنآوری اطالعاتعنوان سر فصل تحقيقاتی 

ارتباطات و فن آوری اطالعاتعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

فناوری اطالعاتعنوان شاخص تحقيقاتی 

)Big Data Managementمدیریت داده های انبوه (موضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی

مشاهده اولويت تحقيقاتی http://epm.igmc.ir/_layouts/AppPages/ViewApprovedRFP.aspx?id=168
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
PMUبا توجه به رشد داده ها در بخش های مختلف شرکت مدیریت شبکه برق ایران بخصوص در معاونت بازار برق،  معاونت مخابرات و پشتيبانی فنی و نيز پروژه

و نظر به اینکه عدم پاسخگویی مناسب سيستمهای فعلی در مدیریت داده ها در آینده ای نه چندان دور می¬تواند سبب صدمات جبران ناپذیری گردد. ضمناً با 
استفاده از این مفهوم مزایای قابل توجهی در مدیریت داده ها حاصل ميگردد که در بخش¬های بعدی توضيح داده شده است. لذا انجام مطالعه تحقيقاتی در 

زمينه چگونگی مدیریت داده های انبوه با استفاده از تکنولوژی¬های جدید امری ضروری است.

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

داده انبوه اصطالحی است که به مجموعه دادههایی اطالق میشودکه مدیریت،کنترل وپردازش آنهافراترازتوانایی ابزارهای نرمافزاری دریک زمان قابل تحمل 
ترابایت به چندین پتابایت، در یک مجموعه داده واحداست. ١٠وموردانتظاراست. مقياس داده های بزرگ، به طور مداوم در حال رشد از محدوده چند

نـمونههایی از دادههای بزرگ،گــزارش هایوبی ،سامانههای بازشناسی باامواج رادیویی،شبکههای حسگر،شبکههای اجتماعی،متون واسناداینترنتی، 
نمایههای جستجوهای اینترنتی، نجوم، مدارک پزشکی، آرشيو عکس، آرشيو ویدیو، پژوهشهای زمينشناسی و تجارت در مقياس بزرگ هستند. بنابراین با 

توجه به حجم زیاد اطالعات مدیریت صحيح داده ها و بهره گيری حداکثری از دانش حاصل از داده ها امری ضروری است.

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

یکی از مزایای مهم در مدیریت داده های انبوه دست یافتن به دانش کاربردی و مصور سازی است.  زیرا این مفاهيم کمک میکنند تا دادهها را در شرایط 
کاربردی قرار دهيم و مدلهای کاربردی را به صورتی عملی در آوریم. در بسياری از موارد قابليتهاي مصورسازی پيشرفته به سازمان کمک میکند که 

آگاهیهايي به دست آورند و از دادههای بزرگ تحليل به عمل آورند که بدون آنها اين امكان وجود ندارد. برای مثال، به خاطر کهنگی سوابق سازمانی و دقيق 
نبودن اطالعات، اغلب سازمانهاي فراهمکننده خدمات زیرساختعمومی نمیدانند که اشکال در کدام یک از تجهيزات و در چه مکانی است که منجر به 

قطعی سيستم میشود؛ امری که مصداق آن در قطع شدن اتصال برق یا خدمات ارتباطی عمومی دیگر به علت قطعیهای تصادفی سيمها و اتصاالت یا 
ایجاد قطعی در خطوط زیر دریا رخ میدهد.

عدم کارآیی سيستمها برای پردازش سریع اطالعات مانعی بر سر راه دادههای بزرگ، ناکارآمدی سيستمهاي کنونی سازمان است. سرمايهگذاری بيشتر بر 

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

-بررسی مزایای مدیریت داده ھای انبوه در مدیریت شبکه برق ایران11
-بررسی پیش نیازھای مورد نیاز در مدیریت داده ھای انبوه در مدیریت شبکه برق ایران21-1
-بررسی مزایا و امکاناتی که با مدیریت داده ھای انبوه حاصل میگردد31-2
-بررسی مدت زمان مورد نیاز اجرایی کردن مدیریت داده ھای انبوه در مدیریت شبکه برق ایران41-3
-بررسی تکنولوژی و تجھیزات مورد نیاز مدیریت داده ھای انبوه51-4
-تعیین پیشنیازھاونیازمندیھای پرسنلی،سختافزاری،نرمافزاری شرکتمدیریتشبکةبرقایرانبرای مدیریت داده ھای انبوه62
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توضیحاتردیف

-تعیین نیازمندیھای سختافزاری72-1
-تعیین نیازمندیھای نرمافزاری82-2
-آموزشھای موردنیازپرسنل92-3

10-

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارشبررسی مزایای مدیریت داده ھای انبوه در شرکت مدیریت شبکه برق ایران11
گزارشتعیینپیشنیازھاونیازمندیھای پرسنلی،سختافزاری،نرمافزاری شرکتمدیریتشبکةبرقایرانبرای مدیریت داده ھای انبوه22
3---
4---
5---
6---
7---

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاھھا ، پژوھشگاھھا و مراکز پژوھشی دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مراکز پژوھشی دستگاھھای اجرایی1
شرکتھای دانش بنیان خصوص و تعاونی ، شرکتھا و واحدھای فناور مستقر در پارکھا و مراکز رشد علم و فناوری2
محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی3

4
مراکز علمی و شرکتھای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادھای فناوری ھای راھبردی و کانون ھای ھماھنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری

ریاست جمھوری
PMUآشنائی کامل با بازار برق ایران وتجربه انجام پروژه ھای مرتبط با توسعه بازار برق، میترینگ، 5

علی اکبر عباسینام معاون معاونت مخابرات و پشتيبانی فنینام معاونت متقاضی 

کيان یزدیاننام رئيس دفتر مدیریت دفتر فنآوری اطالعاتنام دفتر متقاضی 

زینب مهربانینام تهيه کننده زینب مهربانیتهيه کننده 

85162611شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

01-01-04-05نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

مقررات ملی ساختمان19) و مبحث BMSبررسی طرح توجيهی اقتصادی ، اجرایی هوشمند سازی ساختمان (عنوان دقيق پروژه - فارسی 

Evaluation of the economic plan implemented intelligent building (BMS) and topic 19 National Building Regulationsعنوان دقيق پروژه - انگليسی 

مالی و پشتيبانی و منابع انسانیعنوان سر فصل تحقيقاتی 

تدارکات ، ساختمان و تاسيساتعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

ساختمان و تاسيساتعنوان شاخص تحقيقاتی 

مقررات ملی ساختمان در ساختمانهای اداری قدیمی19و مبحث BMSبررسی طرح توجيهی اقتصادی و اجرایی هوشمند سازی موضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی

مشاهده اولويت تحقيقاتی http://epm.igmc.ir/_layouts/AppPages/ViewApprovedRFP.aspx?id=142
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
: نظر به مصرف بسيار زیاد انرژی برق در تابستان و کمبود بسيار زیاد گاز در کشور با عنایت به وجود ساختمان های اداری با متراژ باال ، به نظر می رسد می 

توان با اجرای پروژه های تعریف شده سهم بسزایی در روند کاهش مصرف و مدیرت منابع انرژی داشت   

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

با فرض برگشت سرمایه در طی زمان ، نياز به جمع آوری اطالعات از قبيل تعداد تجهيزات و تاسيسات مصرف کننده انرژی ( برق و گاز) ، ميزان مصرف برق و 
گاز در طی سال توسط این تجهيزات ، مدت زمان کارکرد و راندمان تجهيزات معرفی شده، مقدار استاندارد مصرف انرژی ( ميزان مورد نياز بر اساس طراحی) 

مبلغ هزینه کرد بابت تامين انرژی ، ميزان سرمایه الزم جهت اجرای پروژه ، چگونگی تامين تجهيزات و نحوه اجرای پروژه و در نهایت مدت زمان برگشت سرمایه 
اوليه و سود حاصل از سرمایه گذاری و اطمينان از اقتصادی بودن طرح.

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

نظر به روند کاهش مصرف برق در شرکت مدیریت شبکه و مدیریت منابع انرژی با توجه به اجرای سرویس های دوره ای  و کنترل تجهيزات توسط منابع 
انسانی به نظر می رسد با ارائه طرح و اجرایی نمودن پروژه می توان به ميزان قابل توجهی از کاهش مصرف انرژی و درنهایت  از سود ده بودن طرح اطمينان 

می توان به کاهش یافتن مصرف انرژی کامالً خوش بين بود.19حاصل کرد. با عنایت به پيشنهاد هوشمند سازی ساختمان و اجرای مبحث 

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

جمع آوری اطالعات و سابقه موجود1
تھیه گزارش از وضعیت و روند مصرف انرژی2
میزان بھره وری و راندمان وضعیت کنونی3
شناسایی گلو گاه ھای پرت انرژی4
تھیه و جمع آوری اطالعات و برآورد تاسیسات و تجھیزات مورد نیاز برای اجرایی کردن پروژه5
تھیه گزارش مقدار افزایش راندمان و بھره وری در صورت اجرای طرح بر منابع و نیروی انسانی6
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توضیحاتردیف

ارائه گزارش و مقایسه دو روش7
محاسبه مبلغ ھزینه شده در روش قدیم8
محاسبه مبلغ ھزینه برای اجرای طرح و مقایسه با وضعیت موجود9

محاسبه مدت زمان اجرای پروژه10

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارشجمع آوری اطالعات از وضعیت موجود( تاسیسات، راندمان وھزینه)11
گزارشجمع آوری اطالعات از کلیه تجھیزات مصرف کننده انرژی22
گزارشجمع آوری اطالعات و شناسایی گلو گاه ھا و مبادی پرت انرژی33
گزارشجمع آوری اطالعات تاسیسات و تجھیزات مورد نیاز برای اجرا44
گزارشارائه گزارش مبنی بر میزان سرمایه مورد نیاز51
گزارشمقایسه وضعیت کنونی و وضعیت بعد از اجرای پروژه ( رفع مبادی )61
گزارشاطمینان از برگشت سرمایه و نتیجه گیری71

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاه ھا ، موسسات آموزش عالی ، موسسات دانش بنیان و موسسات پژوھشی1
2
3
4
5

غالمحسين مهدی پورنام معاون معاونت منابع انسانی و پشتيبانینام معاونت متقاضی 

عليرضا جوادینام رئيس دفتر مدیریت امور بازرگانی، پشتيبانی و خدمات عمومینام دفتر متقاضی 

مصطفی قدکینام تهيه کننده مصطفی قدکیتهيه کننده 

021-85162381شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

06-05-02-04نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

طرح مدیریت بحران سایبریعنوان دقيق پروژه - فارسی 

Cyber Crisis Managementعنوان دقيق پروژه - انگليسی 

ارتباطات و فنآوری اطالعاتعنوان سر فصل تحقيقاتی 

ارتباطات و فن آوری اطالعاتعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

فناوری اطالعاتعنوان شاخص تحقيقاتی 

طرح مدیریت بحران سایبریموضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
راهکارهای مبتنی بر مدیریت بحران سایبری ، تمرکز بر شيوههایی است که ریسک آسيبپذیری شرکت را در مقابل هر گونه بحران سایبری به حداقل رسانده و 

مجموعه بتواند تداوم خدمات خود را در مقابل ریسکهای تعيينشده، تضمين کند. مدیریت بحران سایبری فرآیند برنامهریزی و عملکرد میباشد که با مشاهده 
سيستماتيک بحران سایبریها و تجزیه و تحليل آنها در جستجوی یافتن ابزاری است که به وسيله آن بتوان از بروز بحران سایبریها پيشگيری نموده و یا در 

صورت بروز آن در خصوص کاهش اثرات، آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودی اوضاع سازمان اقدام نمود. در واقع مدیریت بحران سایبری با تالشهایی سر و 
کار دارد که میخواهد نقاط بحران سایبریخيز شرکت را شناسایی و انواع بحران سایبری را پيشبينی کند و اقداماتی را انجام دهد که از وقوع بحران سایبری 

پيشگيری کند و یا جلوی رویدادهایی که منجر به بحران سایبری میشود را بگيرد و اثرات بحران سایبریهای غيرقابل اجتناب را تا آنجایی که امکان دارد به 
امری ضروری است.ICTحداقل برساند. لذا انجام مطالعه تحقيقاتی در زمينه چگونگی مدیریت بحران های سایبری در حوزه 

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

اهدافی که در شرکت مدیرت شبکه برق به دنبال آن هستيم عبارت اند از :   •شناسایی، طبقه بندی، اولویت بندی مراکز  و سامانههای مهم شرکت  
درحوزه فناوریهای الکترونيکی و ارتباطات و اطالعات.

•طراحی و پيشبينی چگونگی تداوم خدمات ضروری حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات سازمانها در سطح شرکت مدیریت شبکه برق ایران
•تدوین دستورالعمل مورد نياز برای چگونگی تأمين نيازمندیهای ضروری کارکنان و دستگاهها در حوزه فناوری اطالعات در شرایط اضطراری.

•اجرای تمرینات و رزمایشهای دوره ای برای حفظ و ارتقای آمادگیهای الزم برای مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن (بخصوص عمليات سایبری)
•ایجاد هماهنگی بين شرکتها های مختلف این حوزه برای مقابله با تهدیدات و شرایط اضطراری.

•سازماندهی و ارتقای توانمدی تيمهای مقابله با عمليات سایبری دشمن در شرکت مدیریت شبکه برق ایران.

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

طرح مدیریت بحران سایبری سایبری طرحی خواهد بود که در برابر بحران سایبریهایی که در اثر اختالل در طراحی، تجهيزات و کارکرد نظامهای حفاظتی، 
اطالعاتی، امنيتی و رایانهای در شرکت رخ میدهد و موجب آشفتگی در شرکت میشود از قبيل تقلب و دسترسی غيرمجاز، استراق سمع در خطوط 

ارتباطی اطالعاتی، افشای غيرمجاز اطالعات حساس، ناکارآمدی سختافزار و نرمافزار، عدم تبادل و انتقال اطالعات و ... راهکار مناسبی ارائه میدهد. بر 
اساس چرخه زمان بحران سایبری، در سه مقطع پيش از بحران سایبری، حين بحران سایبری و پس از بحران سایبری اقدامات زیر برای مواجهه با بحران 

قبل از بحران سایبری سایبری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران ضروری است.•
oالزامات امن سازی و اقدامات پيشگيرانه با هدف جلوگيری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار آن
o ،تشکيل یک کميته اجرایی، انتخاب اعضای کميته اجرایی، جمعآوری اطالعات و آمار ضروری، تدوین خط مشیهای بهينه، تصویب خط مشیهای مدون

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

شناخت، بررسی و تحقیقات میدانی طرح مدیریت بحران سایبری1
بررسی راھکارھایی جھت مقابله با بحران سایبری2
بررسی وضعبت بحران سایبری موجود در فاوا3
تھیه مستند طرح مدیریت بحران سایبری4
5-
6-
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توضیحاتردیف

7-
8-
9-

10-

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارششناخت، بررسی و تحقیقات میدانی طرح مدیریت بحران سایبری11
گزارشبررسی راھکارھایی جھت مقابله با بحران سایبری21
گزارشبررسی وضعبت بحران سایبری موجود در فاوا31
گزارشتھیه مستند طرح مدیریت بحران سایبری41
5---
6---
7---

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاھھا ، پژوھشگاھھا و مراکز پژوھشی دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری و مراکز پژوھشی دستگاھھای اجرایی1
شرکتھای دانش بنیان خصوص و تعاونی ، شرکتھا و واحدھای فناور مستقر در پارکھا و مراکز رشد علم و فناوری2
محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی3

4
مراکز علمی و شرکتھای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادھای فناوری ھای راھبردی و کانون ھای ھماھنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری

ریاست جمھوری
آشنائی کامل با مفاھیم بحران سایبری5

علی اکبر عباسینام معاون معاونت مخابرات و پشتيبانی فنینام معاونت متقاضی 

محمود رشيدینام رئيس دفتر مدیریت دفتر فنآوری اطالعاتنام دفتر متقاضی 

ندا فياضینام تهيه کننده ندا فياضیتهيه کننده 

85162614شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

02-05-02-04نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

استخراج الزامات رایانش ابری در مدیریت شبکه برق ایرانعنوان دقيق پروژه - فارسی 

Extraction of cloud computing requirements in IRAN Grid management Co.عنوان دقيق پروژه - انگليسی 

ارتباطات و فنآوری اطالعاتعنوان سر فصل تحقيقاتی 

ارتباطات و فن آوری اطالعاتعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

فناوری اطالعاتعنوان شاخص تحقيقاتی 

پردازش ابریموضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
بررسی و امکان سنجی استفاده از ظرفيت های پردازش ابری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

بررسی قابليت به کارگيری و استفاده از فناوری پردازش ابری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران و در محدوده کليه تجهيزات، سامانه ها و امکانات تحت 
پوشش دفتر فناوری اطالعات

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

بحث پردازش ابری در فضای سایبر،  مقوله ای است که با هدف ایجاد انسجام در شبکه های ارتباطی به هم پيوسته و کاهش هزینه های موازی کاری در 
فرآیند مدیریت و پردازش اطالعات به کار می رود و از این رو شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با توجه به گستردگی و حجم عمليات اطالعاتی خود، نيازمند به 

استفاده از این فناوری می باشد.

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

ارائه طرح اولیه در خصوص قابلیت ھای این فناوری1
بررسی وضع موجود شرکت و آشنائی با منابع موجود2
انجام مطالعات میدانی در خصوص به کارگیری این فناوری در شرکت ھای مشابه داخلی و خارجی3
انجام مطالعات تطبیقی بین مراحل قبل4
ارائه الگوی عملیاتی و اجرایی جھت به کارگیری این فناوری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران5
6-
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توضیحاتردیف

7-
8-
9-

10-

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارش مستندارائه طرح اولیه در خصوص قابلیت ھای این فناوری11
گزارش مستندبررسی وضع موجود شرکت و آشنائی با منابع موجود21
گزارش مستندانجام مطالعات میدانی در خصوص به کارگیری این فناوری در شرکت-ھای مشابه داخلی و خارجی31
گزارش مستندانجام مطالعات تطبیقی بین مراحل قبل41
گزارش مستندارائه الگوی عملیاتی و اجرایی جھت به کارگیری این فناوری در شرکت مدیریت شبکه برق ایران51
6---
7---

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاه ھا ، پژوھشگاھھا ، موسسات آموزش عالی و مراکز دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید1
شرکتھای دانش بنیان خصوص و تعاونی ، شرکتھا و واحدھای فناور مستقر در پارکھا و مراکز رشد علم و فناوری2
محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی3

4
مراکز علمی و شرکتھای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادھای فناوری ھای راھبردی و کانون ھای ھماھنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری

ریاست جمھوری
داشتن سابقه کار مشابه در زمینه پردازش ابری5

علی اکبر عباسینام معاون معاونت مخابرات و پشتيبانی فنینام معاونت متقاضی 

کيان یزدیاننام رئيس دفتر مدیریت دفتر فنآوری اطالعاتنام دفتر متقاضی 

مریم مالحسينینام تهيه کننده مریم مالحسينیتهيه کننده 

8512614شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

01-05-02-04نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

هوشمندی کسب و کارعنوان دقيق پروژه - فارسی 

Business Intelligenceعنوان دقيق پروژه - انگليسی 

ارتباطات و فنآوری اطالعاتعنوان سر فصل تحقيقاتی 

ارتباطات و فن آوری اطالعاتعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

فناوری اطالعاتعنوان شاخص تحقيقاتی 

هوشمندی کسب و کارموضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
-

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

در حوزه سيستم¬های نرم افزاری و پایگاه¬های اطالعاتی عملياتی در حوزه¬های راهبری شرکت مدیریت شبکه برق ایران اعم از B.Iارائه الگو و طرح 
بخش¬های فنی، مالی، اداری، پشتيبانی و...

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

بحث هوشمندسازی کسب و کار در سازمان¬ها مقوله ای است که با اتکاء به فناوری اطالعات و بر پایه محصوالت موجود می توان کليه سيستم-های نرم 
افزاری و پایگاه های اطالعاتی را به گونه ای ساماندهی و مدیریت نمایند که فرآیند هوشمندسازی کسب و کار به تحقق برسد و این مهم برای شرکت 

مدیریت شبکه برق ایران به عنوان مغزافزار صنعت برق، اهميت به سزایی دارد.

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

مطالعه سیستم ھای نرم افزاری و پایگاه ھای اطالعاتی شرکت (وضع موجود)1
در شرکت ھا و سازمان ھای مشابه داخلی و خارجیB.Iبررسی الگوھای 2
1و 2انجام مطالعات تطبیقی بین مراحل 3
در شرکت مدیریت شبکه برق ایرانB.Iتدوین الگوی پیاده سازی 4
در شرکت مدیریت شبکه برق ایرانB.Iتدوین نقشه راه و برنامه گذار جھت اجرای 5
6-

مشاهده اولويت تحقيقاتی http://epm.igmc.ir/_layouts/AppPages/ViewApprovedRFP.aspx?id=133

3 of 4 08/25/2015 10:49 ق.ظ



توضیحاتردیف

7-
8-
9-

10-

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارش مستندمطالعه سیستم¬ھای نرم افزاری و پایگاه ھای اطالعاتی شرکت (وضع موجود)11
گزارش مستنددر شرکت ھا و سازمان ھای مشابه داخلی و خارجیB.Iبررسی الگوھای 21
گزارش مستند1و 2انجام مطالعات تطبیقی بین مراحل 31
گزارش مستنددر شرکت مدیریت شبکه برق ایرانB.Iتدوین الگوی پیاده سازی 41
گزارش مستنددر شرکت مدیریت شبکه برق ایرانB.Iتدوین نقشه راه و برنامه گذار جھت اجرای 51
6---
7---

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاه ھا ، پژوھشگاھھا ، موسسات آموزش عالی و مراکز دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید1
شرکتھای دانش بنیان خصوص و تعاونی ، شرکتھا و واحدھای فناور مستقر در پارکھا و مراکز رشد علم و فناوری2
محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی3

4
مراکز علمی و شرکتھای دانش بنیان معرفی شده توسط ستادھای فناوری ھای راھبردی و کانون ھای ھماھنگی دانش و صنعت مورد تایید معاونت علمی و فناوری

ریاست جمھوری
دارای سابقه اجرایی در حوزه فوق باشند.5

علی اکبر عباسینام معاون معاونت مخابرات و پشتيبانی فنینام معاونت متقاضی 

کيان یزدیاننام رئيس دفتر مدیریت دفتر فنآوری اطالعاتنام دفتر متقاضی 

مریم مالحسينینام تهيه کننده مریم مالحسينیتهيه کننده 

85162614شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

منو
گزارش مدیریتی

تعریف پروژه/قرارداد

درخواست عقد پیمان

درخواست ایجاد سایت

تعریف پروژه نرم افزاری

پروژه های تحقیقاتی

مدیریت پروژهها/قراردادها

تعریف ساختار سازمانی

مشاهده اولویت تحقيقاتی

01-02-01-04نقشه راه اولویت تحقيقاتی : 

ساخت مودم صنعتی برای قرائت و انتقال اطالعات کنتورهای بازار برقعنوان دقيق پروژه - فارسی 

Power meter Industrial Modemعنوان دقيق پروژه - انگليسی 

ارتباطات و فنآوری اطالعاتعنوان سر فصل تحقيقاتی 

سنجش انرژی برق کشورعنوان زیر سر فصل تحقيقاتی 

سامانه قرائت و انتقال داده هاعنوان شاخص تحقيقاتی 

ساخت مودم برای قرائت و انتقال داده کنتور سازگار مخابرات کشور موضوع یا عنوان تحقيقاتی 

دسته بندی پروژه از لحاظ اهداف و نتایج

تحقيقات تشريحى و مستند سازى يك موضوع يا مسئله

توسعه تجهيزات، قطعات و مواد

توسعه و اصالح فرايند ها، روشها و مدلها

بهينه سازى تجهيزات ، سيستم ها و قطعات

توسعه روشهاى محاسبه عمر باقيمانده تجهيزات

موضوعات مديريتى

تلفات انرژى و ديماند

نوع پروژه

مطالعات بنيادی

مطالعات کاربردی
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مطالعات توسعه ای

استاندارد

تاسيس آزمایشگاه

ساخت داخل

نصب و اجرا

کاال

نرم افزار

تجاری سازی

محصول نهایی پروژه

گزارش

نرم افزار

کاال

دليل تحقيقاتي بودن پروژه

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا1

ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.

- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر2

گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام می شوند.

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را3

به دنبال داشته باشند.

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش4

تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها6

با کار عملی توام با آزمایش همراه است.

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی8

استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.

- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری9

باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مقایسه می شوند.

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق10

باشند.
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- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام11

گيرد.

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی :
PSTN ، GSM ، GPRSدر صنعت نياز است مودم در کالس قابل استفاده در صنعت که قابليت ارتباط از طریق مدیاهای مختلف منجمله Redundancyبدليل نياز به 

بصورت توامان داشته باشد ، ساخته شود.LANو 

فرضيه پروژه (محدوده تعريف مسئله، هدف و شرح مختصري از پروژه)

با توجه به این امر که عمده¬ترین مدیابی ارتباطی مابين سرور مرکزی قرائت و کنتورهای منصوب در پست های انتقال و فوق توزیع سطح کشور خط تلفن 
)PSTN) و ارتباط از کانال خدمات سرویس دیتا (GSM , GPRS , LAN.است الزم است مودم صنعتی و با کيفيت و قيمت مناسب در کشور به توليد برسد (

گزارش توجيهي پروژه ومزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي: (سابقه موضوعي، اقدامات انجام شده و نتايج بدست آمده ،
سابقه استفاده كاربردي در كشورهاي پيشرفته بيان شود .انجام پروژه چه مشكلي از صنعت برق را حل خواهد نمود. صرفه جويي ناشي

از انجام پروژه اعالم گردد. زيانهاي ناشي از عدم انجام پروژه روي ساير تجهيزات ذكر شود. تعداد مورد نياز اعالم گردد و...)

رفع معضل تحریم واردات

شرح خدمات پيشنهادی

توضیحاتردیف

ارائه و تشریح عملکرد نمونه ھای موجود خارجی1
ارائه مشاوره فنی جھت ساخت و تولید محصول2
3
4
5
6
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توضیحاتردیف

7
8
9

10

مراحل انجام کار پيشنهادی

شماره
مرحله

اقالم قابل تحویلنام فعالیتشماره فعالیت

گزارشمطالعه روی تجھیزات مشابه و تکنولوژیھای آن11
تجھیز - گزارشPSTNساخت مودم 21
تجھیز - گزارشGSMساخت مودم 31
تجھیز - گزارشLANساخت پورت شبکه 41
گزارشمستند سازی51
6
7

می بایست دارا باشد)proposalشرایط پيشنهاد دهنده (حداقل الزاماتی که پيشنهاد دهنده جهت ارائه 

توضیحاتردیف

دانشگاه ھا ، پژوھشگاھھا ، موسسات آموزش عالی و مراکز دولتی و غیر انتفاعی مورد تایید1
شرکتھای دانش بنیان خصوصی و تعاونی ، شرکتھا و واحدھای فناور مستقر در پارکھا و مراکز رشد علم و فناوری2
محققان و فناوران بخش خصوصی در صورت تایید دستگاه متولی3
4
5

علی اکبر عباسینام معاون معاونت مخابرات و پشتيبانی فنینام معاونت متقاضی 

حسين بهرامینام رئيس دفتر مدیریت سنجش و پایش انرژینام دفتر متقاضی 

حسين مقدسینام تهيه کننده حسين مقدسیتهيه کننده 

021-85162661شماره تماس 
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epmguest جستجوی این سایت...شرکت مدیریت شبکه برق ایران

درخواست پروژه تحقيقاتی

کليک نمائيد.جهت ویرایش و یا پيگيری درخواست، لطفا بر روی لينک 

پژوهشگر محترم، در صورتيکه در صنعت برق کشور پروژه تحقيقاتی در دست اقدام دارید(بعنوان مدیر پروژه) خواهشمند است از تکميل درخواست تحقيقاتی ذیل پرهيز نمائيد.

فرم زیر می تواند در چندین نوبت ذخيره شود.
بدليل طوالنی بودن زمان تکميل فرم, لطفا هر چند دقيقه یکبار دکمه "ذخيره موقت" را کليک نمائيد تا تغييرات ذخيره شوند.

5e4e736e-e5a0-4150-929c-03800256f15eکد رهکيری : 

RFP-92-02-02-06-01-001اولویت تحقيقاتی : 

- عنوان پروژه1

عنوان پروژه به زبان فارسي :

عنوان پروژه به زبان انگليسي :

در صورتيكه اين پروژه مطالعات امكان سنجي مقدماتي داشته باشد، عنوان آن را ذكر نماييد

محور پروژه1-1

توليد

نوزیع

انتقال

اقتصادی و اجتماعی

دليل تحقيقاتي بودن پروژه1-2

- پروژه های بهينه سازی سيستمها و روشها که با تغيير یا اصالح در طراحی ، عملکرد و بهره برداری و با روشهای شناخته شده یا ابداعی و یاتلفيقی انجام پذیر می باشند.1

ی شوند.- پروژه های طراحی و ساخت سيستمها و دستگاهها برای اولين بار در کشور (مشابه سازی و نمونه سازی) که با هدف کسب هر گونه دانش فنی طراحی ، ساخت و تکميل تجهيزات و سيستمها انجام م2

- پروژه های برسيهای فنی که با بهبود و تغيير روشها و یا توسعه در سيستمها ، کاهش هزینه های سرمایه گذاری و یا بهره برداری را به دنبال داشته باشند.3

- پروژه هایی که شامل تلفيق روشهای موجود و انتخاب روش تلفيقی در زمينه مورد نظر باشند . در این پروژه ها ، بایستی برتری روش تلفيقی بر روشهای موجود نشان داده شود.4

- پروژه هایی که متضمن کار در مرزهای دانش و فن باشند.5

- پروژه هایی که برای اولين بار روشهای شناخته شده روی سيستمها و تجهيزات را پياده می کنند . فاز اجرایی (عملياتی) این پروژه ها با کار عملی توام با آزمایش همراه است.6

- پروژه هایی که برای اولين بار با انجام مطالعات موردی مشکلی از مشکالت صنعت برق را حل نمایند.7

- پروژه هایی که شامل آزمایشهای خاص و غير معمول روی سيستمها با روش ها ی شناخته شده باشند . این آزمایشها ، بایستی استاندارد بوده و یا توسط مرجع معتبری تایيد شده باشند.8

ایسه می شوند.- پروژه هایی که شامل آزمایش های خاص روی سيستمها با روش های ابداعی به صورت شبيه سازی نرم افزاری یا سخت افزاری باشند. در این پروژه ها روش های ابداعی با روش های استاندارد مق9

- مطالعات مرتبط با مدیریت ، نيروی انسانی و مسائل اجتماعی که برای اولين بار انجام شده و نتایج آنها مورد استفاده در صنعت برق باشند.10

- مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی در جهت کاهش هزینه های جاری و سرمایه گذاری در صنعت برق که برای اولين بار انجام گيرد.11

- پروژه های مشابه با تفاوت اصولی در روش تحقيق ، اجرا و یا کاربرد در مناطق مختلف12

- پروژه های با هدف تداوم و تکميل پروژه های انجام شده قبلی13

- پروژه های مشابه با تلنولوژی باال و یا به منظور تسریع یا اطمينان در حصول نتيجه و دستيابی به فنون مختلف14

توضيحات تکميلی در خصوص دليل تحقيقاتی بودن :

- مشخصات تيم تحقيق2

نام خانوادگی پژوهشگر : نام پژوهشگر

09121234567مثال : ___________شماره تماس پژوهشگر

آدرس پست الکترونيک پژوهشگر

- مشخصات همكاران اصلي پروژه : (شامل مدير، همكار و مشاور)2-1

حکم کارگزینی مدیر پروژه

No file selected.

رزومهشماره ھمراهسابقه كار(سال)سمت و محل خدمتدرجه و رشته تحصيليسمت در پروژهنام و نام خانوادگي

حذف

ليست امضاء شده همکاران اصلی پروژه
را مشاهده و تکميل نموده و بارگزاری فرمائيد.مشخصات تيم تحقيقلطفا فایل 

No file selected.حذف

- سازمان هاي همكار در پروژه (كارفرما در زمينه همكاري اين سازمان ها متعهد نمي باشد)2-2

نام و نام خانوادگي مسؤولسمت در پروژهنام سازمان

حذف

سال اخير (مستندات مربوطه در صورت نياز كارفرما به پيوست ارايه مي شود)5- تاليفات مهم علمي مدير و همكاران پروژه در 2-3
را مشاهده و تکميل نموده و بارگزاری فرمائيد.تاليفات مهم علمي مدير و همكاران پروژهلطفا فایل 

جزئیاتسازمان انتشار دھنده و زمان انتشارعنواننام و نام خانوادگي

حذف

- طرحهاي تحقيقاتي دردست اجرا يا اجرا شده توسط مدير و همكاران پروژه (مستندات مربوطه درصورت نياز كارفرما به پيوست ارايه ميشود)2-4
را مشاهده و تکميل نموده و بارگزاری فرمائيد.طرحهاي تحقيقاتي دردست اجرا يا اجرا شده توسط مدير و همكاران پروژهلطفا فایل 

جزئیاتمحل اجراسمت در پروژهعنواننام و نام خانوادگي

حذف

- مشخصات موضوعي پروژه3

- تعريف مسئله، هدف از اجراي پروژه و ارايه تئوري حل مسئله3-1

توجه : نوشتن حداكثر دو خط خالصه از مطالب فوق در اين قسمت الزامي است

- بررسي سابقه موضوع از لحاظ نظري و تجربي همراه با ذكر منابع اساسي (درصورت انجام طرح مشابه تفاوتها اين طرح با طرحهاي مشابه ذكر شود)3-2

- گزارش توجيهي پروژه شامل وضعيت فعلي و مزاياي فني، اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي حاصل از اجراي موفق پروژه3-3

توجه : نوشتن حداكثر دو خط خالصه از مطالب فوق در اين قسمت الزامي است

- مشخصات اجرايي پروژه4

-محل اجراي پروژه(دانشگاه/پژوهشگاه/شرکت/موسسه/...)4-1

(در اين قسمت بايد روش هاي مورد عمل در فعاليت هاي پروژه به طور كلي با ارايه بلوك دياگرام ، نمودار، نقشه و ... و مشخصات فني محصول پروژه شرح داده شود):3-1- شرح دقيق روش ها و فنون اجرايي پروژه براساس تئوري حل مسئله ارائه شده در بند 4-2

No file selected.

تج مي شود ارايه فعاليت هاي مربوط به آزمايش ها با ذكر اسامي آزمون ها و استانداردهاي ذيربط در هر مرحله الزامي است كه در ستون مالحظات قيد مي شود)- مراحل اجرا با ذكر نوع فعاليت هاي مورد نياز جهت هر مرحله و نتايج مورد انتظار از اجراي هر مرحله : (در مورد پروژه هاي نرم افزاري و همچنين پروژه هايي كه با ساخت وسيله اي من4-3

- محصول نهايي پروژه4-4

كا ال (كاال شامل قطعه ، دستگاه يا مواد حاصل از نتيجه پژوهش مي باشد.)نرم افزارديسكت گزارشكتابچه گزارش

توضيح : الزم به ذكر است مشخصات دقيق محصول در پايان كار به همراه گزارش نهايي پروژه بر اساس دستورالعمل تهيه گزارش نهايي پروژه ارايه خواهد گرديد.

توضيحات:
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Microsoft Project 2010- جدول زمان بندي و پيشرفت كار پروژه به فرمت فایل 4-5
)توضيحات(نمونه برنامه زمانبندی|  دریافت الگوی برنامه زمانبندی|  دستورالعمل راهنمای تهيه جدول زمانبندی

شد.توجه: پژوهشگر محترم؛ لطفا به جهت حساسيت صحت برنامه زمانبندی، از کارشناسان زبده کنترل پروژه در این خصوص استفاده نمائيد در غير اینصورت به درخواست شما ترتيب اثر داده نخواهد 

No file selected.

- جدول نتايج مورد انتظار از انجام مراحل پروژه4-6

نفر ساعت پیشنھادیمدت زمان پیشنھادی (ماه)ارزش وزنیمالحظاتنتايج مورد انتظارمرحله اجراشماره فعالیتشماره مرحله

حذف

- مدت زمان انجام پروژه(ماه)4-7

- نوع پروژه4-8

الف) پروژه تحقيقاتی (مطالعاتی) می باشد. (محصول نهایی : گزارش شناخت، گزارش توجيهی و یا نرم افزار که در کار کاهش هزینه افزایش بهره وری مورد استفاده قرار می گيرد.)

پيش بينی صرفه جویی ساالنه در هزینه ها حاصل از بکار بردن نتایج تحقيق (ریال)پيش بينی هزینه آزمایشگاه یا تست (ریال)پيش بينی هزینه نيروی انسانی (ریال)

ب) پروژه منتهی به ساخت نمونه آزمایشگاهی می شود. (در این نوع پروژه ها در مقطه زمانی فعلی قصد توليد نمونه صنعتی و یا توليد انبوه نيست)

پيش بينی صرفه جویی ساالنه در هزینه ها حاصل از بکار بردن نتایج تحقيق (ریال)پيش بينی هزینه های ساخت شامل طراحی، مواد، ابزار، آزمایشگاه (ریال)پيش بينی هزینه نيروی انسانی (ریال)

ج) پروژه منتهی به ساخت سفارشی می شود. (تعداد محدودی نمونه نيمه صنعتی ساخته می شود و بيشتر در مورد تجهيزات و دستگاه هایی صادق است که کاربرد خاص و محدود دارند.)

هزینه ساخت نمونه نيمه صنعتی (ریال)پيش بينی هزینه های ساخت و تست نمونه شامل طراحی، مواد، ابزار، آزمایشگاه (ریال)پيش بينی هزینه نيروی انسانی (ریال)
پيش بينی منافع ساالنه (ریال)

(مقایسه قيمت و عملکرد نمونه جدید و نمونه قبلی)

- تجاری سازی و پيگيری نتایج تحقيق4-9

پيش بينی سرمایه گذاری الزم جهت خرید تجهيزات و راه اندازی خط توليد(ریال)پيش بينی سرمایه گذاری الزم جهت خرید زمين و ساختمان (ریال)پيش بينی هزینه گرفتن تائيدیه از مراکز آزمایشگاهی معتبر (ریال)

- برآورد هزينه ها(به ریال)5

- هزينه هاي پرسنلي(به ریال)5-1
دستورالعمل نحوه محاسبه و پرداخت حق الزحمه

مرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوممرحله اولمبلغ پرداختي در ماهتعداد ساعات كار در ماهمدت ھمكاري در پروژه(ماه)نام و نام خانوادگي و سمت در پروژه

0000000جمع

حذف

- هزينه مواد و لوازم مصرف شدني به تفكيك مراحل اجراي پروژه(به ریال)5-2
توجه : هزينه هاي مربوط به تست، آزمايش، تهيه استاندارد و ... در صورت نياز بصورت كامل در جدول آورده شود.

مرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوممرحله اولقيمت واحدتعداد يا مقدارنـوع

00000جمع

حذف

- هزينه لوازم وتجهيزات مواد مصرفنشدني (كليه تجهيزات كمكي يا مطالعاتيكه در انجام پروژه مورد استفاده قرار ميگيرد) به تفكيك مراحل اجراي پروژه(به ریال)5-3

مرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوممرحله اولقيمت واحدتعداد يا مقدارنـوع

00000جمع

حذف

- هزينه هاي مسافرت به تفكيك مراحل اجراي پروژه(به ریال)5-4

مرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوممرحله اولبھاى بليط مسافرت و ھزينه سفرتعداد سفرمقصد

000000جمع

حذف

- جمع هزينه ها به تفكيك مراحل اجراي پروژه(به ریال)5-5

مرحله پنجممرحله چھارممرحله سوممرحله دوممرحله اولنوع ھزینه

00000جمع

00000ھزینه پرسنلی

00000ھزینه مواد و لوازم مصرف شدنی

00000ھزینه مواد و لوازم مصرف نشدنی

00000ھزینه مسافرت

- بودجه بندی پيشنهادی پژوهشگر (جمع هزينه ها به تفكيك مراحل اجراي پروژه به ریال)5-6

0مرحله اول

0مرحله دوم

0مرحله سوم

0مرحله چهارم

0مرحله پنجم

- هزینه باالسری دانشگاه5-7

هزینه باالسری دانشگاه(به ریال) :

0هزینه پروژه(مبلغ کل قرارداد) به ریال :
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