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ي« مصنوع هوش  و  محاسباتي یهاروش  به  مغزه  تالیجید  زیآنال  افزارنرم  توسعه  »  

 بسمه تعالی
 

نوآوری و شکوفایي   (1 فناوری شرکت  منظوربهصندوق  باز و  های دانشتقویت توان توسعه  نوآوری  با رویکرد  بنیان 

فناورانه   نیازهای تحقیقاتي و  قالب آن،  را طراحي و عرضه کرده است که در  فناورانه، خدمت جدیدی  همکاری 

دانششرکت گروههای  متعاقباً،  و  اجرای طرحبنیان  برای  توانمند  فناور  و  پژوهشي  تحقیقاتي  های  توسعه  های  و 

 . نمایدها را شناسایي مياین شرکت موردنیاز های فناوری

بنیان متقاضي است که توسط صندوق  های دانشدهندهآنچه پیش رو دارید، نیاز تحقیقاتي/فناورانه یکي از شتاب  (2

 نوآوری و شکوفایي شناسایي و در قالب فراخوان منتشر شده است. لطفاً به موارد زیر توجه فرمائید:

همه    .ت در این فراخوان تحقیقاتي و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهي، شرکتي یا سازماني مجاز استشرک (3

دانش دانشجویان،  اعضای  پژوهشگران،  و  دانشگاهعلمئتیهآموختگان  شرکتي  تحقیقاتي،  مراکز  و  های  ها 

 . توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنندمي مندانعالقهبنیان و فناور و سایر  دانش

در    1400ماه  آبان  5  خی تار  تا  حداکثر  و  یيشکوفا  و  ینوآور  صندوق  شدهنیتدو  چارچوب  در   دی با  صرفاً  هاپروپوزال (4

آدرس   Wordقالب   به  غزال  سامانه  شوند  ir/grant.inif.https://ghazal  در  در  پروپوزال  .ارسال  که  چارچوبي  هایي 

 . های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابي نخواهند شد، یا به روشرازآنیغ

اتمام مهلت ارسال پروپوزال  (5 از  ارزیابي  پس  فرایند  نوآوری و شکوفایي آغاز خواهد شد.    هاآنها،  توسط صندوق 

به و  انتخاب  باشد،  داشته  تحقیقاتي  نیاز  این  الزامات  با  را  تناسب  بیشترین  که  برای پروپوزالي  »مجری«  عنوان 

 واهد شد.بنیان متقاضي معرفي خ دانش دهندهمذاکرات تکمیلي به شتاب

بنیان )متقاضي تحقیق(، قرارداد  دانش  دهندهدهنده منتخب )مجری تحقیق( و شتابدر صورت توافق پروپوزال  (6

قالب این قرارداد، صندوق نوآوری تا  جانبه3 ای مابین »صندوق«، »متقاضي« و »مجری« منعقد خواهد شد. در 

به    70 بالعوض  به شکل  را  تحقیقاتي  طرح  اجرای  هزینه  بهدرصد  تا  پرداخت  خواهد  مرحله متقاضي  و  طور  ای 

 متناسب با پیشرفت اجرای طرح، در اختیار مجری قرار گیرد.

گام (7 فراخوان،  این  در  تحقیق  گرچه  اجرای  برای  کلي  اما  پیش  موردنظرهای  است،  شده  معرفي  و  بیني 

حقیقاتي متفاوت برای حل این  فناوری دلخواه و در قالب یک برنامه ت  توانند از هر روش یاپیشنهاددهندگان مي

 مسئله تحقیقاتي و دستیابي به اهداف آن استفاده کنند. 

فراخوان،   (8 این  قالب  در  پروپوزال  ارسال  و  حمایتبهره  منزله بهتدوین  از  و شکوفایي  مندی  نوآوری  های صندوق 

صندوق نوآوری و شکوفایي خود را ملزم به رعایت محرمانگي    .کندنخواهد بود و برای فرستنده حقي ایجاد نمي

 . های ارسالي محرمانه نزد صندوق باقي خواهد مانددانسته و مفاد کلیه طرح

را  سؤالهرگونه   (9 فرایند  این  خصوص  در  ابهام  بومرنگ    یا  شرکت  بگذارید    عنوانبهبا  میان  در  صندوق  کارگزار 

 (021-88398563و  88398543)شماره تماس: 

https://ghazal.inif.ir/grant
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ي« مصنوع هوش  و  محاسباتي یهاروش  به  مغزه  تالیجید  زیآنال  افزارنرم  توسعه  »  

بنیان متقاضیدانش  دهندهشتابدرباره     

 

  يدهنده تخصصـبشتا  عنوان به  که  تدوین شده است  نوپا نوع دو  بنیاندهنده دانششتاباین فراخوان به سفارش یک  

موفق به    1397و در سال    کار کـرده  بـ  آغاز  1394سـال     ی از ابتـدا  یننو  یهایفناورکشـور، متمرکز بـر    ي صنعتـ

 سازی گردید. بنیان خود در حوزه تجاریاخذ گواهي دانش

  گذاران سرمایه  یـزو ن  یاحرفـه  مربیانکشـور،    يبـزرگ و مطـرح صنعتـ  یهاشـرکت  یدهنده بـا همـکاربشتااین  

نوپـا و آن دسـته از    یوکارهاکسـب  یبـرا  يمتنوعـ   یتوانمندسـاز   هـای، برنامههای نوینحوزه نفت و گاز و فناوری

شـکل  یافنآورانـه  یها اسـتارتاپ آسـتانه  در  مراحلـ  یـریگ کـه  یا  طـ  يهسـتند  را  رشـد  برگـزار کرده  ياز  انـد، 

ها و  بـا ارائه خدمات متنوع به شـرکت  ، وکارشانکسب  یدی کل   ی هاغلبـه بـر چالـش  یر در مسـ  یـن. همچننمایـديم

خود را در گذار    ي رقابت  ی هایتفراهم آورده تا مزرا    یرونـيبـه منابـع ب  هاآن  سـيبزرگ، امـکان دستر  ی هاسـازمان

،  این شرکت   يده و شـتاب  ي دهشـکل  یهاو برنامه  ینـوآور  ی،. خدمـات توانمندسـازینـدحفـظ نما  یجیتالتحوالت د

 .اسـت یـدهگرد ي طراحـ یـرانبـر صنعـت ا حاکمخـاص  یطو شـرا یـاروز دن انداردهایمنطبق بـا اسـت 
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 لهئضرورت مس
  انجام   و   یریگمغزه  اتی عمل  ، یحفار  ات ی عمل  نیح  در   يفن  خدمات  نیترمتداول  از   يک ی 

  با   يسنت   شکل  به  کهاست    گاز  و  نفت   یهاچاه  از  مغزه  یهانمونه  یرو  بر  یي هاشیآزما

 استوانه  نمونهمغزه،  .  شودمي  انجام   گاز   و   نفت  ن یادیم  توسعه  در   باال  زمان  و   نهیهز  صرف

استشکل   منظور به  مختلف  یهااندازه  و   نیپائ  عمق  در   ن یزم  درون  طبقات  از   که  ي 

 ؛ ازجمله، شودميدستیابي به اطالعات مهم مخزن استخراج 

 ها آن زانیو م  مخزن سنگ ات یخصوص وتحلیلتجزیه .1

 در سنگ مخزن  گاز   و نفت وجود ط یشرا و مقدار  از يآگاه .2

 االت ی س اشباع و  یيتراوا تخلخل، ازجمله سنگ  يک یزیپتروف خواص  نییتع .3

 موردنظر  مخزن  درون  االتیس حرکت  یساز  مشخصه .4

  از   ي محاسبات   نینو  یهایتکنولوژ  بر  ي مبتن  فناورانه   محصوالت  کارگیریبه  و  یابي دست

  ی هاروش  با  آن  ينیگزیجا  و  گاز  و  نفت  صنعت  در  ين یماش  یریادگ ی  و  يمصنوع  هوش  لیقب

  و   ینوآور  ستمی اکوس  در   اقدامات  نیتریضرور  از   یوربهره   ارتقاء   منظور به  متداول،  ي سنت

  خصوص   ن یا  در   ی دیجد  یهاروش  ر یاخ  سال   چند   در  نگاه،  ن یهم  با .  است  کشور   یفناور 

  اشاره   )مغزه(  مخزن  سنگ   تالی جید  زیآنال  به  توانيم  ازجمله  که  اندگرفتهقرار    مورداستفاده

 .نمود

تعیین خواص جریاني دینامیک مخزن برای ارزیابي عملکرد یک    ،اصلي این تحقیق  ضرورت

هزینه   و  سرعت  دقت،  با  لذاباشدمي  صرفهبهمقرونمخزن  توسعه  هدف  .    ، افزارنرم  نیا  از 

و    تال یجید  سازیمدل مخزن    منظور به  مخزن   سنگ  درون  ال یس   انیجر  شاتیآزما سنگ 

 .باشدمي يمخزن اتیخصوص نییتع

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

  به مغزه  تال ی جی د زی آنال افزارنرم توسعه»

 «هوش مصنوعی و  محاسباتی  یهاروش
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  و   باال  دقت  با  مخزن   سنگ   اتیخصوص  ن یتخم  ،يمحاسبات   نینو  یهایفنّاور   از  گیریبهره  با  درواقع 

 یبردارریتصو  با  روش   ن یا  در .  ردیپذيم  صورت   ي سنت   ی هاروش  با   اسی ق   در   ی کمتر  نه یهز  و  زمان   همچنین 

  مخزن   سنگ  ات یخصوص  راتییتغ  و  ال یس  انیجر  شامل  يکی زیف   یندهایفرآ  آن،  حفرات  و  سنگ   یبعدسه

  کرو یم   مثل  مخزن  سنگ  از   یبردارعکس  شرفتهیپ  یابزارها  وجود  ریاخ  یها سال  در .  شوديم   یساز هیشب

  و   برجسته  روش  کی  عنوان به  را  مغزه  تالیجی د  ز یآنال  ج، ینتا  ریتفس  و   محاسبه  یافزارهانرم  و   اسکنيتيس

 . است نموده مطرح یکاربرد

 

 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

  به  که  ي سنت  یهاشیآزما  برخالف  مغزه،  تالیجید  زیآنال  نینو  یهاروش  از   استفاده  هیاول  مراحل  در

  کمتر،   اریبس  نهیهز  با  مخزن   سنگ  از  یربرداری تصو  از  شود، يم   انجام  باال  زمان  و   نهیهز  صرف  با  ي ک یزیف   شکل

و    ریتصاوکمک    با   کهیطورهب.  شوديم   استفاده مقطع  ،  باال   رزولوشن  با مخازن    سنگ   ده یچی پ  هندسهاز 

  از   پس   ، مغزه  تالیج ید  ز یآنال  ی بعد  مراحل   در .  شوندباالیي تخمین زده مي  دقت  با   مخزن   سنگ  ات یخصوص

  ی عدد  یسازهی شب  و  شده  لیتبد  يتال ی جید  فرمت  به  سنگ   سیماتر  یهايژگ یو  سنگ،  از  یربرداریتصو

  صورت   یيتراوا  مانند  مخزن  سنگ   اتیخصوص  محاسبه  یبرا  يتال ی جید  اشیاء  یرو  بر  مختلف  یندهایفرآ

 . ردیپذيم

  

 آنالیز مغـزهمراحل -1شکل 

 زها، ینو  کاهش )  ریتصاو  پردازش  سنگ،  از  یربرداریتصو  شامل  ن،ینو  روش  نیا  ي اصل   مراحل  يطورکلبه

  در   که  باشديم  هامدل  نیا  حاصل  معادالت  حل  و  یعدد  یهامدل  ساخت  ،(ی بندبخش  ها،داده  یهموارساز

دست  مخزن  ک ی ماکروسکوپ   ات یخصوص  ، معادالت  نیا  حل  ج ینتا  ریتفس  اساس  بر  ادامه   ی برا.  دیآيم  به 
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  صورت به  ستی بايم   که   دارد   وجود  ي مختلف  ی هاک ی تکن   و   ی سازادهیپ   یها روش  مراحل   ن یا  از  هرکدام

  و   يطراح  يمصنوع  هوش  حوزه  در  ایدن  روز  یها یتکنولوژ  اساس  بر  افزاری وبستر نرم  ک ی  قالب  در  کپارچهی

 د.ابی توسعه

  بانک  و  ي اضیر  ی ها مدلباید    دوم طراحي شود. در گام    محصول  یعمارم  الزم است در گام اول،بدین منظور  

به  و  ي طراح  افزارنرم  ي اطالعات یابند  ریاضي   که طوریتوسعه  توسعه    سنگ  تالی جید  زیآنال  سازی شبیه  مدل 

  هوش   بستر  در  تالیج ید  زیآنال   یهامدلباید    سوم، در گام    تبدیل شوند.  بعدیسه  به  یدوبعد  قاطعو م  یابد

یابند و    و   يطراح  يمصنوع   تال ی جید  زیآنال  یهامدل  و  ی معمار  شامل  افزارنرم  ياصل   هسته   درنهایتتوسعه 

 سازی شود. پیاده سنگ

  افزار نرم  انتظار   مورد   های خروجي،  برای آزمایشات جریان سیال  سنگ مخزن   يدیجیتال  سازیمدلاساس    بر

 : باشندمي ریز موارد  شامل

 تخلخل  محاسبه 

 یي تراوا محاسبه 

 االت یس  اشباع محاسبه 

 ي نگییمو  فشار  محاسبه 

 ي نسب  یي تراوا محاسبه 

  سنگ  دیجیتال  سازیمدل  برای  مصنوعي  هوش  و  محاسباتي  هایروش  گیری  بکار  اب  باید  یافتهتوسعه  افزارنرم

  را داشته باشد.  هايخروج ینا ارائه یيتوانا ، قبولقابل  ینه با دقت، سرعت و هز ،مخزن
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 های تحقیقگام  

 ی  افزارنرم محصول یعمارطراحي م •

و    سنگ  تالیجید   زیآنال  سازی شبیهمدل ریاضي  ؛  افزارنرم  ياطالعات   بانک  و   ياض ی ر  ی هامدلتوسعه    و  يطراح •

 بعدی سه به ی دوبعد قاطع تبدیل م 

 ي مصنوع  هوش بستر در  تال یج ید ز یآنال یها مدل سازی پیاده •

 سنگ تال یجید زی آنال ی هامدل و یمعمار  شامل افزار نرم ياصل  هسته سازی پیاده •

 

 خروجی تحقیق     

 رانیا گاز  و نفت  نیادیم  در مخازن  سنگ اتیخصوص مختص يمصنوع هوش ی هاتمیالگور •

 رانیا مخازن یبرا يمصنوع  هوش و يمحاسبات  یهاروش به مغزه تالی جید  زیآنال ي بوم افزارنرم هسته •

 ورودی و نمایش نتایج   های دادهرابط گرافیکي یکپارچه برای انتخاب روش محاسبات،   •

 

 تحقیق   الزامات   

رو  يمحاسبات   های روش  از  استفاده • دو  مصنوع  یعدد  سازیشبیه  کردی با  هوش    ان یجر  سازیشبیه  یبرا  يو 

 مخزن  سنگ  درون  ال یس

 درصد   85با دقت باالی  )تراوایي، تخلخل، ..( خواص مخزني بینيپیشقابلیت   •

 افزار نرمآزمایشگاهي در  هایروشنتایج بر اساس  درصدی 85 قابلیت اعتبارسنجي  سازی پیاده •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله تحصیالت و سوابق تیم تحقیقاتي و تناسب آن با  •

 مسئله رویکرد فني تیم تحقیقاتي به  •

 دسترسي به تجهیزات آزمایشگاهي و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق  •

 هزینه اجرای تحقیق  و  زمان •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مجری در مالکیت معنوی ناشي از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک  معنویمالکیت   •

با موافقت و  مقاله در کنفرانس  ارائههای داخلي و خارجي،  توسط مجری و متقاضي در ژورنال ها و سمینارها 

 .اندرکاران مجاز خواهد بوداشاره به نام همه دست

مادی  • منافع  به مدل  مالکیت  توجه  با  از    35متقاضي،    دهندهشتاب  وکارکسب:  ناشي  مالي  منافع  از  درصد 

درصد از منافع مالي نیز به مجری تعلق خواهد   65متقاضي بوده و    دهندهشتابتوسعه این فناوری متعلق به  

 گرفت.

 

 ارسال پروپوزال 

باید در چارچوب  پروپوزال تاریخ    موردنظر ها صرفاً  تا  و حداکثر  تدوین  و شکوفایي،  نوآوری    ماهآبان  5صندوق 

،  رازآنیغ هایي که در چارچوبي  پروپوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه غزال به آدرس    1400

  .های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابي نخواهند شدیا به روش

https://ghazal.inif.ir/grant
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ي« مصنوع هوش  و  محاسباتي یهاروش  به  مغزه  تالیجید  زیآنال  افزارنرم  توسعه  »  

 


