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 (59)ویرایش بهمن 

 عنوان پروژه – 1

 طراحی سیستم انتقال اطالعات و داده ها از شبکه به مدیریت های مربوطه

 سواالت اساسی تحقیق و تعریف دقیق مسئله ) یا انجام طرح ، چه مسائلی حل خواهد شد؟ ( – 2

 داده ها به صورت آنالین به مدیریت انتقال داده می شودانتقال  -1

 برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع موجود میزان تحویل آب به صورت جزئیات در تمامی شبکه انجام میشود -2

 با توجه به پراکندگی جغرافیای تاسیسات نبود زیر ساخت ارتباطی بهترین روش جهت انتقال دیتا مناسب با شرایط -3

 ارتباطی شبکه چه روشی می باشد.

 تبیین ضرورت نیاز برای انجام این پژوهش – 3

برنامه ریزی جهت استفاده بهینه خدمات رسانی شبکه و مشترکان آن ایجاد امکان تصمیم گیری آنی در خصوص تخصیص منابع و 

 جلوگیری ار اتالف آب از طریق تصمیم گیریهای مدیریتی

 برنامه واحد متقاضی جهت استفاده و عملیاتی نمودن نتایج طرح چیست؟ – 4

 برنامه ریزی جهت استفاده از منابع در جهت کاهش تلفات و استفاده بهینه و خدمات رسانی بهتر به مشترکان شبکه

 الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در مراحل کار – 5

دریچه ها کانال و حوزه ها و شبکه را به صورت تفکیک شده مشخص نموده و قابل آنالیز و طراحی سیستم بصورتی که تامینی 

 تجزیه تحلیل باشد

 شرح خدمات مورد نظر کارفرما – 6

 انتقال داده ها به مدیریت های مربوطه و آنالیز این داده ها 

 انتقال داده های هر دریچه به صورت مجزا

 حداقل تخصصهای مورد نیاز در تیم پژوهشی – 7

 تعداد حداقل مدرک مورد نیاز تخصص ردیف تعداد حداقل مدرک مورد نیاز تخصص ردیف
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  مدت زمان تقریبی انجام پروژه )ماه( :   مبلغ تخمینی )میلیون ریال( :

دفتر -شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان شرکت / معاونت / دفتر( :واحد متقاضی تحقیق )واحد یا 

 برنامه ریزی و بهبود مدیریت)تحقیقات آب (

 

 توضیحات – 8

 

  



 تایید اعضای کمیته تخصصی پژوهش و فناوری شرکت یا معاونت

 


