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« های مصرف مشترکین انرژیفرآوری و هوشمندسازی داده افزاری به منظور حل نرم توسعه راه »  

 

 بسمه تعالی
 

نوآوری و شکوفایی   (1 فناوری    منظوربهصندوق  باز و  دانش  هایشرکتتقویت توان توسعه  نوآوری  با رویکرد  بنیان 

فناورانه   نیازهای تحقیقاتی و  قالب آن،  را طراحی و عرضه کرده است که در  فناورانه، خدمت جدیدی  همکاری 

گروهدانش  هایشرکت متعاقباً،  و  اجرای طرحبنیان  برای  توانمند  فناور  و  پژوهشی  توسعه  های  و  تحقیقاتی  های 

 نماید. را شناسایی میها شرکتهای موردنیاز این فناوری

بنیان متقاضی است که توسط صندوق  های دانشدهندهآنچه پیش رو دارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از شتاب  (2

 است. لطفاً به موارد زیر توجه فرمائید: منتشرشده نوآوری و شکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان 

پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی یا سازمانی مجاز است. همه    شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه (3

دانش دانشجویان،  اعضای  پژوهشگران،  و  دانشگاهعلمئتیهآموختگان  تحقیقاتی،  ی  مراکز  و    ی هاشرکتها 

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنند. مندان میبنیان و فناور و سایر عالقهدانش

 1401فروردین    30  خ یتار  تا   حداکثر  و   یی شکوفا  و  ینوآور  صندوق  شدهنیتدو  چارچوب  در   دی با  صرفاً   هاپروپوزال (4

چارچوبی  هایی که در  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir/grant  در سامانه غزال به آدرس  Wordدر قالب  

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

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

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

 بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.دانش دهندهمذاکرات تکمیلی به شتاب

بنیان )متقاضی تحقیق(، قرارداد  دانش  دهنده( و شتابدهنده منتخب )مجری تحقیقدر صورت توافق پروپوزال  (6

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

به  70 تا  پرداخت  خواهد  متقاضی  به  بالعوض  به شکل  را  تحقیقاتی  طرح  اجرای  هزینه  مرحله درصد  و  طور  ای 

 ت اجرای طرح، در اختیار مجری قرار گیرد.متناسب با پیشرف 

گام (7 فراخوان،  این  در  تحقیق  گرچه  اجرای  برای  کلی  اما  پیش  موردنظرهای  است،  شده  معرفی  و  بینی 

فناوری دلخواه و در قالب یک برنامه تحقیقاتی متفاوت برای حل این    توانند از هر روش یاپیشنهاددهندگان می

 هداف آن استفاده کنند. مسئله تحقیقاتی و دستیابی به ا

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

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملزم به رعایت محرمانگی  نخواهد بود و برای فرستنده حقی ایجاد نمی

 مانه نزد صندوق باقی خواهد ماند. های ارسالی محردانسته و مفاد کلیه طرح

بومرنگ    سؤالهرگونه   (9 شرکت  با  را  فرایند  این  خصوص  در  ابهام  بگذارید    عنوانبهیا  میان  در  صندوق  کارگزار 

 ( 021-66539734و  66533864)شماره تماس: 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش  دهندهشتابدرباره   

 

  ی دهنده تخصصـبشتا  عنوان به  است که   شده تدوینبنیان نوپا نوع دو  دهنده دانشاین فراخوان به سفارش یک شتاب

موفق به اخذ    1397و در سال    کارکرده  بـ  آغاز  1394سـال    یاز ابتـدا  یننو  یهایفناورکشـور، متمرکز بـر    ی صنعتـ

 سازی گردید.بنیان خود در حوزه تجاریگواهی دانش

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

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

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

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

خود را در گذار    ی رقابت  ی هایترا فراهم آورده تا مز  یرونـیبـه منابـع ب  هاآن  سـیبزرگ، امـکان دستر  ی هاسـازمان

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

 .اسـت یـدهگرد ی طراحـ یـرانبـر صنعـت ا حاکمخـاص  یطو شـرا یـاروز دن انداردهایمنطبق بـا اسـت 
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« های مصرف مشترکین انرژیفرآوری و هوشمندسازی داده افزاری به منظور حل نرم توسعه راه »  

 لهئضرورت مس
  کشور  توسعه  ی اصل  بنای زیر  ارزی،   درآمد  و  انرژی   تأمین   در   آن   دوگانة   نقش  به  توجه   با   انرژی  صنعت      

  کنترل  یبرا  ا، یدن  در  گاز  و  نفت  ذخائر  دارنده  ی کشورها  نیبزرگتر  از  ی کی  عنوان  به  ایران.  آیدمی  شمار   به

  ارتقاء   کردی رو  با   ی الملل  ن یب  موفق  تجارب   ی ریکارگه  ب  و   یزیربرنامه  ازمندین  خود،   یمصرف  یانرژ  زانیم

 مصرف   شدت   شاخص   و   بوده  رویه بی  کشور   در   انرژی   مصرفبه خصوص در بخش خانگی  .  است  یوربهره 

  بهبود   از  ی انشانه  نیکوچکتر  قاعده،  از  خارج  مصرف  نیا  کهیطورهب   است،  نامطلوب  اریبس  یانرژ

 همراه   به  را  یافتگیتوسعه  و(  فقر  و  یکاریب  کاهش  ،یداخل   ناخالص  دیتول  شیافزا)  یاقتصاد  یهاشاخص

 .  است نداشته

اقداماتی که در سال بهینهاز جمله    ، صورت گرفته  انرژی در کشورسازی  های اخیر در مسیر مدیریت و 

بوده است. هرچند اتخاذ رویکردی سخت با عنوان کنتورهای هوشمند  و نصب کنتورهای جدید  افزاری 

و  اتخاذ چنین   مالی  بار  دلیل  به  بلکه  نیست،  و  نبوده  کافی  تنها  نه  اما  است  و ضروری  رویکردی، الزم 

چنان که باید  آید آننظر میهمنابع گسترده مورد نیاز )به خصوص با وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور(، ب

ریت و  مدیمنظور  ههای حاکمیتی باجرای سیاستسال گذشته، در مسیر    10و شاید نتوانسته در مدت  

هوشمندسازی  سهبهین و  مصرف  باشد.    انرژیازی  حالیکه  اثربخش    سرانه  اندتوانسته  که   یی کشورهادر 

  ت یریمد  یانهیبه  شکل   به  را   آن  و  دهند   کاهش  یتوجه  قابل  شکل   به  نیمشترک   ان یم   در  را  یانرژ  مصرف

  ند یفرآ  و  یافزارنرم  یراهکارها  از  توامان  ی مندبهره  و   شبکه  ی هوشمندساز  ،یرگوالتور  با   عمدتا  ، نمایند

  از   .اندشده  یانرژ  یورهبهر  ارتقاء  و  شبکه  یساز   نهیبه  به  موفق  هوشمند،  زاتیتجه  و  ابزارها  کنار  در  محور

  یهایفناور  و  چهارم   ی صنعت   انقالب  وقوع  که   رسد یم   نظر  به  شده انجام  یهایبررس   طبق  گرید  یسو

...  ی مصنوع  هوش  داده،  کالن  رینظ  ی محاسبات  نینو   جهت   ی استارتاپ  ستم ی اکوس  سازی فعال  و  و 

 ی انرژ  یهاحامل  و  منابع  نهیبه  مصرف  و  لی تبد  د،یتول  تیریمد  یبرا  یاقتصاد  دیجد  یالگوها  کارگیریبه

  ،یانرژ  ییجوصرفه  زانیم  مصرف،  تیری مد  محور  داده   یهارساختی ز  نمودن  فراهم   در   تواندیم

 .موثر واقع گردد ،یانرژ ی سازنهیبه بازار یاندازراه  و تقاضا زان یم یِاعتبارسنج 

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

این تحقیق عبارت است   مسئله

 از

افزاری حل نرمتوسعه راه  »

 منظور به

 هوشمندسازیفرآوری و  

های مصرف مشترکین داده

 « انرژی
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 تحقیقاتی  مسئله ح یشرت
حاکمیتی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی  های  سیاستموانع اجرای  یکی از    در مقدمه عنوان شد،همانطور که     

سیاست قبیل  خانگی،  ها)از  بخش  در  به خصوص  تنبیهی(  و  تشویقی  )حدود  عدم  ی  مشترکین  میلیون    30تجهیز 

است.  های  کنتور  بهمشترک(   شرایطیهوشمند  چنین  اندازه  در  صحه(  Measurement)گیری  فرایند  گذاری  و 

(Verification  )  افزایش مصرف مشترکین یا  تنها  بر کاهش  امکانبا روشنه  ن های سنتی  و    باشد میپذیر  دقت  از  بلکه 

ی نوین  هافنآوریایجاد سامانه ای در بستر  این طرح به دنبال    هدف از لذا  .  برخوردار نخواهد بودنیز  اطمینان باالیی  

فرآوری و  .  ایجاد شود  صورت سیستماتیک و بدون مداخالت انسانیهمحور بداده  M&V  امکان اجرایتا  ،  است  محاسباتی

یندها است که محوریت آن  آاز فر  ای مجموعهمتشکل از    و های این طرح  نوآوری  ترینمحوریاز    هاداده  هوشمندسازی 

سازی، آرشیو تا  باشد. این موضوع خود متشکل از مراحل زیربنایی شامل تجمیع، ذخیرهها میوری دادهآپردازش و فر

  فنی   دانش  به  یاب یدست  دهندهشتاب  نیا  هدف  گیری است.و گزارش  ، اعطای دسترسیسازی، بصریتمیزسازیمراحل  

  وکاری کسب  به  آن  لیتبد  و  ی مصنوع  هوش  لیقب  از  دانش  لبه  یهایفناور  بستر  در  فناورانه  محصول  نیا  توسعهو  

  صنعت   ازی ن کهیطورهب. است  یانرژ یوربهره ارتقاء  و مصرف تیریمد  هوشمندسازی  یبرا دار ی پا  یارزش  خلق  و ورانه افن

  ستم یاکوس  گیریشکل  نه یزم  بلکه  نموده   مرتفع  تنهانه  را  هوشمند   کنتور   لیقب   از  افزاریسخت  محصوالت  به  یانرژ

 . نماید فراهم  یانرژ صنعت   هوشمندسازی یبرا محور داده  ی استارتاپ

  های دادهبه همراه  ( برق و  گاز ی هاحامل)  گذشته  سال پنج تا  سه در   نیمشترکانرژی  مصرف یها داده ا، در همین راست

در    و   ند ستین  REAL-TIME  ، بوده  ن یآفال  ها داده  ن یا. )شوند  گرفته   نظر   در   ی ورود  هایداده  عنوان بهتوانند  می  ییهواوبآ

دسترس    BILLING  سامانه در  و    شنهاد یپ  behavior analysis, time series prediction  مانند   ی موضوعات(.  باشند میموجود 

 .داد صیتشخ را   ناهنجار و هنجار ی الگوها بتوان که  شودمی

نخست  گام  در  تحقیق  سپس  کاوداده  متداول  یهاروش  باید  مجری  کند،  بررسی  را    مصرف  یها داده  مشخصاتی 

ی  تکرارهای  داده  ها، ضمن تمیزسازی داده  را بشناسد، (  رزولوشن  ، محدوده  نوع،  معنا،   ، یژگ یو  ازجمله )  ن یمشترک  یانرژ

بندی نموده  همچنین بر اساس متغیرهای موثر و در دسترس، داده ها را خوشهنماید.    زی نرماالرا    ها آن  و  را بررسی کند 

متغیر   پنج  مبنای  بر  نفرات(    -بعد  –)حداقل  تعداد  و  متراژ  هوا،  و  آب  اقلیم،  مصرف،  است  :  الزم  سوم  گام  در 
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   گراف   و   ی بندخوشه  یهاتمیالگور  ییکارا  و   دقت  به   مربوط  مستندات   نیتدو  منظوربه  ی لیتحل   مختلف  ی هاتمیالگور

  ن یمشترک  یزنبرچسب  و  مصرف  یالگو  استخراج  و  یکاوداده  منظوربه  ی خود راافزارنرم  حلراهارزیابی شوند. سپس  

  ی مبتن  یینها ی افزارنرم حل راه درنهایت ی شود و  سازادهیپ  و ی طراح ، لومحص ی معمارارائه کند. در گام پنجم نیز باید 

 توسعه یابد. در قالب یک سامانه ی مصنوع هوش بر

که   است  به ذکر  زمینه  شتابالزم  در  به  شناسایی چالشدهنده  انرژی  و مصرف  توزیع  تولید،  زنجیره  و مشکالت  ها 

سال اخیر، مطالعاتی را انجام داده است که گزارش مربوطه در اختیار تیم    20ای ترازنامه انرژی در  هگیری از دادهبهره 

  منتخب قرار خواهد گرفت. 
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 های تحقیقگام  

 کاویهای متداول دادهبررسی روش •

و  (  ویژگی، معنا، نوع، محدوده، رزولوشن  )ازجمله های مصرف انرژی مشترکین  شناخت مشخصات داده •

 ها آنبررسی داده تکراری و نرماالیز نمودن 

های  تدوین مستندات مربوط به دقت و کارایی الگوریتم  منظور بههای مختلف تحلیلی  ارزیابی الگوریتم •

 بندی و گراف و ..خوشه

 زنی مشترکین کاوی و استخراج الگوی مصرف و برچسبداده  منظور بهافزاری محل نرارائه راه •

 سازی معماری محصولطراحی و پیاده •

 افزاری نهایی مبتنی بر هوش مصنوعی حل نرمتوسعه راه •

 

 

 خروجی تحقیق     

وهوایی،  آبهای مصرف برق و گاز، شرایط  هزار مشترک خانگی شامل داده100مجموعه داده با حداقل   •

 تعداد خانوار و مشخصات ساختمان از قبیل متراژ و غیره 

 ، پردازش و تحلیل مجموعه داده سازیپاک روش •

 های مصرف انرژیسازی دادهو غنی سازی پاکراهکار نوآورانه جهت  •

 شده سازیشده و غنیپردازشمجموعه داده  •

هوشمند   • خدمات    اعمال قابلراهکار  و  داده  روی  از    افزودهارزشبر  های  داده  هوشمندسازی حاصل 

 صنعت انرژی )کاربرد ثانویه( و اجرای یک نمونه

 یافته در قالب محصول توسعه های مصرف انرژیداشبورد تحلیلی داده •
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 الزامات تحقیق                 

 کاوی های مرتبط و دادهافزاری با قابلیت دریافت و تحلیل دادهنرم حلراه •

 های مشترکین سازی شده دادهبصری یهاگزارش •

 مشترک(  300)صنعت های فرآوری شده مشترکین در بخش خانگی و نتایج داده •

 نجار مشترکین ههنجار و نا سازیمدل •

 معماری مرجع پلتفرم  •
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 انتخاب مجریمعیارهای ارزیابی و 

 مسئله تحصیالت و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با  •

 مسئله رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به  •

 و سایر الزامات اجرای تحقیق  تجهیزات های مصرف،دادهدسترسی به  •

 هزینه اجرای تحقیق  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای    البته دهنده است و  مالکیت فکری متعلق به شتاب:  معنویمالکیت    •

  ارائه های داخلی و خارجی،  تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.ها و سمینارها با موافقت و اشاره به نام همه دستمقاله در کنفرانس

مادی  • منافع  به مدل  مالکیت  توجه  با  از    35متقاضی،    دهندهشتاب  وکارکسب:  ناشی  مالی  منافع  از  درصد 

درصد از منافع مالی نیز به مجری تعلق خواهد   65متقاضی بوده و    دهندهشتابتوسعه این فناوری متعلق به  

 گرفت.

 

 سایر مالحظات

  خلق   است،  یانرژ  صنعت   به  ورود   جهت  فناورانه   محصول  کی   از  یبخش   که   شدهارائه  خدمات  شرح   به  توجه  اب

  و   یمتقاض   دهندهشتاب  منتخب،   یمجر  ان یم  جانبه سه  تعامل  مستلزم  آن  از   یمندبهره  و   داری پا  یارزش

، قبل از توافق نهایی و شروع  گرانیباز  از  ک ی  هر  وزن   با  متناسب  است  یضرور  که  است  آن  به  وابسته  استارتاپ

چگونگی ایجاد شرکت )میزان سهام هر یک از طرفین( برای عرضه محصول و ورود به بازار  پروژه، توافقی برای  

 صورت بپذیرد.

 

 ارسال پروپوزال 

فروردین    30صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ    موردنظر ها صرفاً باید در چارچوب  پروپوزال

،  رازآنیغهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه غزال به آدرس      1401

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

https://ghazal.inif.ir/grant
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