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 ششوپنجاهشماره  1400 ماهاردیبهشت 

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 ، معرفی عضو جدید خانوادهاخبار مرکز 

 بدنیمبیشتر  

  مطلب کوتاه علمی و های علم و فناوری  معرفی پارک 

 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو 

 ای پیش رورویدادهو  فناوریرصد  

 

 

                

 

 
 

 سخن نخست            
 

یمزمام را در دست  ،ییاداره سکان امور اجرا یبرا یدیو فرد جد شودیمدر کشور برگزار  یجمهور استیدوره ر نیزدهمیانتخابات س گریماه د کیکمتر از تا 

ت، اس شدهحادثمردم  یآن برا یادیظالمانه غرب و ا یهامیتحر هیکه در سا یشتیو مع یاقتصاد یتنگناها واسطهبهمردم  یبه زندگ ری. در هشت سال اخردیگ

 حاصلیبدعواها و منازعات  یبرخ ،یداخل انیسوداگران و سودجو یو حرص و طمع برخ یداخل دیکشور به تول نیمسئول و رانیاز مد یبرخ یکارکمو  یتوجهکم

. افتیاعتماد مردم به دولت کاهش  زانیو م ددر اقتصاد و... سخت ش یو دالل یگرواسطه)تورم باال( و پررنگ شدن نقش  هامتیو عدم ثبات در ق یداخل یاسیس

 نیا یانتظار دارند که دولت بعد ندهیشد. مردم از دولت آ دهید وضوحبه یاسالم یدوره مجلس شورا نیدر انتخاب آخر زیکم مردم ن یو همراه نانیکاهش اطم

 .میاهآورد رود،یانتظار م زدهمیاهم آنچه را که از دولت س خستسخن ن نینامناسب حاضر خارج کند. در ا تیو کشور را از وضع دیمشکالت را برطرف نما

 ر اقتصاد ب یدیو تول یواقع یهاآن به بخش تیمولد و هدا ریغ یبه بازارها ینگیو عدم ورود نقد ینگیمردم در کنترل و اداره نقد یهمراه قیمهار تورم از طر

 ،هیبازار سرما یرواقعیو غ یو توقف رشد حباب یدولت و کاهش نرخ سود بانک یاساس برنامه اعالم

 و خدمات دیدر بخش تول یگذارهیسرما یهانهیزم یو معرف ییشناسا 

  همه افراد یبرا یگذارهیبرابر سرما یهافرصت جادیبا ا، 

 ع محصول و نو یکشاورز یو وسعت اراض یآب تیکشت متناسب با ظرف تیریو مد یبندپهنه قیاز طر یمحصوالت کشاورز دیدر تول ییبرنامه خودکفا تحقق

 ،به اقتصاد کشاورز و تجربه او درکشت محصوالت مختلف ژهیکشت در هر منطقه و توجه وقابل

 زا در بخش صنعتعناصر اشتغال نیترعنوان مهممسکن، خودرو و پوشاک به دیدر بخش صنعت با تمرکز بر تول دیتول رونق، 

 نیلکو ما یبخش خصوص رانیدر کشور و اخذ تعهد از مد یدیمحصوالت تول یبرا یصادرات تیمز جادیا یرکن برا نیترعنوان مهمبه یوربه بهبود بهره توجه 

به  ربطیذ ییاجراکه با دستگاه  یمعقول یبازه زمان یدر ط یخارج یشده )حداقل( در حد کاالهاتمام متیو کاهش ق تیفیک یارتقا یبرا یدیتول یواحدها

 ،روز یبه دانش و فناور یابیو توسعه به جهت دست قیتحق یواحدها یقیحق یسازو فعال تیریتوجه به امر بهبود مد قیاز طر دیتوافق خواهند رس

 اختالل در تحقق اهداف به عموم مردم جادیعوامل ا یها و معرفماهه و ارائه گزارش تحقق برنامهسه یهااشتغال در کشور در بازه جادیبرنامه ا اعالم 

 بخش  هیمواد اول کنندهنیتأم یو کشورها یهدف صادرات یانتقال پول با کشورها یب برامناس یروان و روابط بانک یروابط اقتصاد یضرورت برقراربه توجه

 ،باشدیم یارز یدر کشور مستلزم وجود درآمدها یبه حداقل رفاه اجتماع دنیرس نکهیاز ا یو آگاه دیتول

 یدیصادرات محصوالت تول ژهیوبه یروابط اقتصاد تیمحور مقاومت در اولو یمنطقه و کشورها یبازار کشورها تیبه ظرف توجه، 

 و  نترنتیشبکه ا ،یمخابرات یهاشبکه ،ازجمله بازار تلفن همراه ایمهم و پرمخاطب در دن یگرفتن سهم از بازارها یبرا یراهبرد یگذارضرورت هدفبه توجه

 ،وربااستعداد و فراوان کش انیو دانشجو یقاتیها و مراکز تحقدانشگاه لیبدیب تیبا استفاده از ظرف یکیالکترون زاتیتجه دیتول

 یکیالکترون یهارساختیبه کار مردم با استفاده از ز سریع و بدون وقفه یدگیو رس کیدولت الکترون یواقع یدرست از معنا شناخت،  

 یکرد اعتبارات دولت نهیو نحوه هز رانیدر عملکرد دولت ازجمله نحوه انتصاب مد تیشفاف جادیو ا ضیآشکار با فساد و تبع مقابله ، 

 ویموضوع به ارزش اجتماع نیا لیدر مجموعه دولت و تبد وپاشختیو ر ییگرااز تجمل زیو پره یستیبه ساده ز یعمل التزام ، 

 نعمت بودن مردم.پرهیز از ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین و باور قلبی به ولی 
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بیان شد و در  پژوهشاین  یاقتصاد تیاهم

 تیدرنهامه انواع سامانه تصفیه معرفی شد. ادا

ها این سامانه یطیمحستیاثرات زبه تشریح 

 پرداخته شد.

 جدید خانواده عضو

شبکه  یشرکت توسعه فناور

 هوشمند شهاب

شبکه  یشرکت توسعه فناور ریدر ماه اخ 

مستقر  یهاهوشمند شهاب به جمع شرکت

شرکت  نیفناورانه ا دهی. اوستیمرکز پ

 بار لیو ساخت آشکارساز پروف یطراح"

و  یانرژ باز فروش یروستاها یبرا

 "فاقد کنتور یمسکون یهاساختمان

که امروزه صنعت  یاز معضالت یکی. باشدمی

 کیبرق با آن مواجه است، عدم امکان تفک

 یدر روستاها نیمشترک یمصرف یانرژ زانیم

روستاها تنها  نیاست. در ا یانرژ باز فروش

 یریگاندازه یبرا یدستگاه کنتور مرکز کی

 که باعثکل روستا وجود دارد.  یمصرف یانرژ

 شودیم ییروستا نیکمشتر انیم یاختالفات

 نهیاختالفات به عدم پرداخت هز نیا یگاهو 

در  ن،یبنابرا؛ انجامدیروستا م یبرق مصرف

برق ناچار به قطع  عیمواقع شرکت توز یبرخ

 یهاکه باعث چالش شودیبرق روستا م

ت شرک یو هم برا نیمشترک یهم برا یفراوان

از  ی. در حال حاضر برخشودیم عیتوز

ر کنتو کی یتنها دارا یمسکون یهاساختمان

 یریگهستند که منجر به شکل یمرکز

 انیو اختالفات م صرفنادرست م یهاالگو

 یشده است. با توجه به تعداد باال نیمشترک

امکان نصب کنتور  ن،یدو نوع از مشترک نیا

 یباالئ یهانهیهزهر مشترک با  یمجزا برا

امکان حل  یشنهادیپ محصول .همراه است

 نیرشتیو ب نهیهز نیمعضالت فوق را با کمتر

محصول از  نیممکن داراست. ا ییکارا

مخرب و مبدل  ریغ انیمبدل جر یتعداد

 اریسب نهیکه با هز شدهلیتشکولتاژ متناوب 

ده و متصل ش نیبه کابل برق مشترک نیپائ

 صورتبهثبت اطالعات مصرف، آن را  ازپس 

 نی. اکنندیارسال م یبه سرور مرکز میسیب

 یتجمع یمصرف یانرژ تنهانهمحصول 

بلکه امکان  کند،یم یریگاندازهرا  نیمشترک

ت ا دقرا ب مختلف نیبار مشترک لیثبت پروف

 . آوردیباال فراهم م

احداث مرکز توسعه  نامهموافقت

 زداییهای نمکفناوری سامانه
 نیمابیف یانامهموافقتدر ماه اخیر 

ناوری صنعت برق و انرژی و ف توسعهمرکز 

 منظوربهشرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد 

مرکز توسعه فناوری "اندازی احداث و راه

در  منعقد شد. "زدایی آبهای نمکسامانه

شرکت هورداد که یکی از  نامهموافقتاین 

باشد، متعهد های تحت حمایت مرکز میشرکت

نیروی  نیتأمگردید که طی مدت مقرر با 

های علمی، شناسایی انسانی الزم، نشست

گروهای مستعد در این حوزه، برگزاری 

 یابی  و تدوینمسئلهرویدادهای استعدادیابی و 

طرح و نقشه راه برای ایجاد مرکز توسعه فناوری 

زدایی اقدام نماید. در این راستا های نمکسامانه

ها و ایجاد بستر مناسب در مرکز نیز با حمایت

وره پیش رشد در اجرای این طرح کمک د

   نماید. می
 

 -وبینار علمیبرگزاری 

  مرکز تخصصی
در ماه اخیر مرکز دو وبینار با همکاری 

توسعه آب و  "و  "انرژی پاسارگاد" هایشرکت

برگزار کرد. وبینار اول در  "انرژی پاک هورداد

مهندس توسط آقای  1400اردیبهشت  6تاریخ 

شرکت  رهیمدئتیهرئیس ) مرادی یمحمدعل

نکسوس "( تحت عنوان انرژی پاسارگاد

 یو کاربردها میو اقلی )همبست( آب، انرژ

 تینخست ساختار و ماهبود که  "رانیآن در ا

شد، در ادامه روش کاربرد آن  حینکسوس تشر

 LEAP یهااز پلتفرم یریگبهره ژهیوبه رانیدر ا

 زین تیشد. درنهاداده شرح  WEAPو 

 جیترو یپاسارگاد برا یشرکت انرژ یهابرنامه

ها و ها، شرکتدر سازمان یدانش فن نیا

 ها،ادهد گاهیپا جادیها در قالب ادانشگاه

ها پروژه یو اجرا یغیتبل-یآموزش یهابرنامه

 20وبینار دوم نیز در تاریخ . دیارائه گرد

 ونیدکتر هماتوسط آقای  1400ماه اردیبهشت

 نیشرکت مهندس رهیمدئتیه سیرئ) ذاکر

( از سوی شرکت انهیخاورم طیمشاور آب و مح

 یکاربرد یهاپژوهش"هورداد تحت عنوان 

 "ایآب در ییزدانمک یهاسامانه نهیدر زم

 ییازدنمک یهاسامانهبود که نخست به تشریح 

 پرداخته و  )به روش اسمزمعکوس( ایآب در

 

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیاول

 نیبرگزار شد. در ا 27/02/1400 خیدر تار 1400

سامانه  یسازادهیو پ یطراح" یهاجلسه طرح

 بریسا تیمخاطرات امن تیریو مد یابیارز

نظارت و  ون،یکنترل، اتوماس یهاسامانه

 یمحمدمهد یاز جانب آقا "یحفاظت صنعت

 یالکتروموتورها یطراح"مرج و  انیاحمد

 یاز جانب آقا "یخانگدائم لوازم سیمغناط

 یابیارائه و مورد ارز یخلجائ یرضا عصب دیجمش

 نایها توسط متقاضه طرحقرار گرفت. پس از ارائ

ها، با ارسال هر دو طرح یو مال یابعاد فن یو بررس

مرکز رشد منوط به انجام  یطرح به شورا

 .دیاصالحات الزم موافقت گرد

 
 دازی شعب مرکز رشدانراه

های عالی مجتمع یواگذارپیرو 

 مقررشدهآموزشی وزارت نیرو به پژوهشگاه نیرو 

که قسمتی از ظرفیت و امکانات آن  است

های آذربایجان، اصفهان، استانها در مجتمع

گیالن و ، فارس، کرمانشاه، رضوی خراسان

مرکز رشد پژوهشگاه ای منطقهمازندران به شعب 

مرحله در ه شود. / پارک نیرو اختصاص دادنیرو

در قالب شبکه مراکز رشد صنعت  این شعب ،اول

های بخش های فناورانه شرکتآب و برق از طرح

ها خصوصی که ایده، طرح و محصوالت آن

 را تواند یکی از نیازهای صنعت آب و برقمی

این شعب با  ، حمایت خواهد کرد.رطرف کندب

های تابعه شناسایی نیازهای تخصصی شرکت

د نقش مهمی تواننوزارت نیرو در منطقه خود می

 النیالتحصفارغجوانان مستعد و  یبخشانسجامدر 

وپای فعال در حیطه های ندانشگاهی، شرکت

د ، اساتیانیبندانشهای صنعت آب و برق، شرکت

 نیازهای نیتأمها برای آن و دانشجویان یدانشگاه

و  زاییاشتغالمنطقه ایفا نمایند. های تشرک

ر د های دیگر این طرح هستند.کارآفرینی خروجی

های پردیس عنوانکز بهمرحله دوم این مرا

با  پارک نیرو فعالیت خواهند کرد. یاقهنطم

د این شبکه در روامید می شدهانجامهای پیگیری

عنوان یکی از سال جاری به خردادماهنیمه دوم 

ب ایران وزارت -های سازوکاری پویش الفطرح

   نیرو رونمایی شود.
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 بیشتر بدانیم
 

 جابز ویاز است یابینه درس بازار

 است که توانست با ریدر قرن اخ ایدن رانیمد ترینبزرگاز  یکیسابق شرکت اپل،  رعاملیجابز، مؤسس و مد ویاست

افراد الهام  ترینبزرگاز  یکیاو . را به بازار عرضه کند رهیو غ پدیآ فون،یمثل آ یاش، محصوالت پرفروشخالقانه یهادهیا

اپل، ممکن بود  یوترهایموضوع کامپ یرو یو استمرار و نشی. بدون وجود بدیآیبه حساب م یتکنولوژ یایبخش در دن

داشت  یسع شهیتمرکز داشت و هم یساختن محصوالت عال ینباشد. جابز  رو یشکل نیامروزه به چن یکه بازار تکنولوژ

در این مطلب نه درس مهم از استیوجابز باور داشتن، ساختن آن ناممکن است.  نیبر ا یگریکه افراد د ازدرا بس یزیتا چ

 شود.ارائه میدر حوزه بازاریابی 
 

 درس اول: یک محصول عالی بسازید. .1

 خودکردهشرکت اپل تا به امروز هر محصولی را طراحی و ساخته است، بسیار عالی بود و باعث جذب مشتریان 

ی، نحوه معرفی و نحوه فروش( دقت بندبستهی استیو جابز معتقد بود محصولی عالی است که به تمام جزئیات آن )شامل طراحی، طورکلبهاست. 

 شود.
 

 بفروشید. اویردرس دوم: محصول نفروشید،  .2

ه ای از رویاها )مانند پرستیژ( را باز دیگر اعتقادات استیو جابز در مدیریت شرکت اپل این بود که نباید یک محصول را فروخت بلکه باید مجموعه

ولیدی که محصوالت ت هایی با رویاهای گوناگون هستند و هنر یک سازنده آن استبازار عرضه کرد. او بر این نظریه تأکید داشت که مشتریان، انسان

 گره بزند. هاآنخود را به آرزوها و رویاهای 
 

 درس سوم: روی تجربه مشتری تمرکز کنید. .3

اطمینان  هبه اعتقاد استیو جابز، برندی در بازار رقابت برنده است که بتواند بهترین تجربه را برای مشتریان خود خلق نماید. اگر مشتری به سازند

 .کندینمهرگز او را ترک نخواهد کرد و به سمت رقبای ما سوق پیدا  قطعاًاس راحتی کند، کرده و نسبت به او احس
 

 درس چهارم: مشتریان خود را به طرفداران خود تبدیل کنید. .4

اپل را  محصوالت شرکت فراواناپل به طرفداران اصلی آن شرکت بود و در این راستا با اشتیاق  بالقوهی استیو جابز تبدیل مشتریان هنرهایکی از 

 ی کرد.گذارهیسرما. وی تأکید داشت که باید روی وفادار سازی مشتریان نمودیمبرای مشتریان عرضه 
 

 .دیرویمدرس پنجم: یا خالق هستید یا از بین  .5

ای متمایز برای ارض کامالًی خالقانه و هاحلراهاز رقبا شناسایی شود و با ارائه  ترقیعمو  ترعیسراستیو جابز اعتقاد داشت که نیازهای مشتریان 

. بر این اساس او همواره کارمندان خود را تشویق دانستیمکه این را رمز موفقیت در بازارهای رقابتی  دآور به دستنیازهای مشتریان، برتری بازار را 

 که از شرکت بیرون رفته و از نزدیک با نیازهای مشتریان آشنا شوند. کردیم
 

 بیشترین ارزش را به مشتری ارائه کنید.درس ششم:  .6

 همواره. پس باید کندیمآن را؛ بلکه همیشه ارزشمندترین محصول را انتخاب  نیترارزانو نه  خرندیممحصول را  نیترتیفیباکمشتریان نه  معموالً

 داشته باشد. هیتوجمشتری خرید آن محصول  ازنظربین کیفیت و قیمت محصول برقرار کرد تا  رابطه مناسب، صحیح و منطقی
 

 درس هفتم: روی یک یا چند منفعت محدود تمرکز کنید. .7

تمرکز کند. او در شرکت  که در طول زمان روی یک یا چند منفعت محدود ولی بسیار مهم برای مشتریان شودیمجابز برندی در بازار موفق  ازنظر

 داشت که این باعث موفقیت چشمگیر شرکت اپل شد.اپل فقط روی خالقیت و طراحی عالی تمرکز 
 

 درس هشتم: بجای تبلیغات روی روابط عمومی بازاریابی تمرکز کنید. .8

 ی آن باید از روابط عمومیبجای استیو جابز بهترین تبلیغ برای اپل بود. او معتقد بود مشتریان امروزی به تبلیغات اعتماد ندارند و هایسخنران

 کرد. به همین دلیل بخش مهمی از زمان خود را به سخنرانی و خبرسازی درباره اپل اختصاص داد. بازاریابی استفاده
 

 درس نهم: ساده باشید. .9

پس باید روش خرید، مصرف و خدمات پس از فروش و تمام ابعاد دیگر بازاریابی شرکت را  هستند. مندعالقهی سادگبهاستیو جابز مشتریان  ازنظر

 به لوگوی اپل اشاره کرد که در طراحی آن اصل سادگی رعایت شده است. توانیممثال  طوربهی نمود. سازساده
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

خراسان یپارک علم و فناوراین شماره:   
تجارب ارزشمند  برتکیهبا  1۳۸1 شهریورماهاست که در  رانیدر ا شدهتأسیس یهاپارک نیو اول ترینبزرگاز  یکیخراسان  یپارک علم و فناور

گسترش  یمناسب با مصوبه شورا یهارساختیو فراهم شدن ز یمل یو گسترش فناور جادیا نهیدر زم یقاتیتحق تیسال فعال 22 یط آمدهدستبه

 .توس آغاز نمود یهکتار در شهر مشهد و در جوار شهرک صنعت 40به وسعت  ینیخود را در زم ییاجرا تیفعال یآموزش عال

ها شرکت انیقدرت رقابت در م شیو افزا یو ارتقاء فرهنگ نوآور قیتشو قیثروت در جامعه از طر شیخراسان افزا یپارک علم و فناور یراهبرد رسالت

 جادیدارد با ا مأموریتخراسان  یهدف پارک علم و فناور نیبه ا لین ی. براندینمایم تیپارک فعال طیعلم و دانش در مح هیاست که بر پا مؤسساتیو 

اکز مر قینوآور را از طر یهاو رشد شرکت جادیا ،یو توسعه و بخش خصوص قیها، مراکز تحقدانشگاه انیدر م یدانش و فناور انیجر تیریو مد زشیانگ

 یهارساختیو ز یکار یپارک انواع خدمات، فضاها نیا نی. همچندینما لیباسابقه را تسه مؤسساتنو از درون  مؤسسات جادیا زیرشد )انکوباتورها( و ن

 .نمایدمیمستقر در پارک ارائه  مؤسساتمناسب را به 

 

 خراسان یخدمات پارک علم و فناور

 ثبت اختراع )قبل ثبت( انیپرونده متقاض یابیارز 

 اختراع )بعد ثبت( تأییدیهاخذ  انیپرونده متقاض یابیارز 

 ثبت اختراع )پتنت( در خارج از کشور ندیاز فرآ تیحما 

  (پتنت و لیاختراعات، تحل یتخصص یداخل پارک )ثبت اختراع داخل و خارج، جستجو هایشرکتمشاوره به... 

 بازار( قاتیو تحق شگاهیشرکت در نما ،یشده در داخل کشور )مستندساز تائیداز اختراعات ثبت و  برداریبهره نهیزم جادیاز ا تیحما 

 لیذ یبا محتوا یفکر تیمالک میمفاه سازیفرهنگو  جیترو منظوربه یخدمات آموزش: 

o یفکر تیحقوق مالک 

o پتنت لیو تحل یابیارز مهارت 

o است. یانتقال فناور یو قراردادها میبا مفاه ییآشنا 

 
 :شامل لوتیو پا یشگاهیمترمربع آزما 1600و  یمترمربع ادار 2۵00 دیمف یربنایهکتار با ز 40به وسعت  ینیخراسان در زم یعلم و فناور پارک

 کیزیوفیب ایشگاهآزم ،یوتکنولوژیب آزمایشگاه ،ییغذا عیصنا آزمایشگاهو مواد،  یمیش آزمایشگاه ک،یبرق و الکترون آزمایشگاه: یتخصص هایآزمایشگاه( الف

 نینو هایفناوری آزمایشگاهو  نانو فناوری آزمایشگاه ،ییمواد غذا

 .کندمی تیمنطقه شمال شرق کشور فعال درکه ک یسرام لوتیو پا ییغذا عیصنا لوتیپا ،یمیش لوتی: پاصنعتینیمه هایپایلوتو  هاکارگاه( ب

 

 خراسان یمراکز رشد پارک علم و فناور ستیل

 جامع یفناور سیپرد 

 سیپرد ICT 

 یانرژ سیپرد 

 ییغذا عیو صنا یعیمنابع طب ،یکشاورز یرشد فناور مرکز 

 ارتیو ز یفرهنگ یهایرشد فناور مرکز 

 شابورین یرشد فناور مرکز 

 گناباد یرشد فناور مرکز 

 حیدریهتربترشد  مرکز 

 سبزوار یرشد فناور مرکز 

 تیخالق ییشکوفا کانون 
 

 

 
 

 .خراسان یپارک علم و فناور، قوچان( -)جاده مشهد ییایبزرگراه آس 12 لومتریکاستان خراسان رضوی، مشهد،  آدرس:

 www.kstp.ir سایت:وب
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 مطلب کوتاه علمی

 رانیآن در ا یو کاربردها زیستمحیطو  ینکسوس )همبست( آب، انرژ یمبان

و  گذاریسیاستبنابراین بنیان ؛ است زیستمحیطهای جهانی و ملی منبعث از ناکارآمدی و ناهمگرایی سه حوزه انرژی، آب و منشأ عمده چالش

یکپارچه برای عمده  هایحلراهای از دانش جهت ارائه همین دلیل رشتهسازی این سه حوزه است. به ریزی توسعه پایدار در تلفیق و یکپارچهبرنامه

ر مستقل د گذاریسیاستاند که پدیدار شده است که دانشمندان به این باور رسیده زیستمحیطهای جهانی تحت عنوان همبست انرژی، آب و چالش

آورده است. کنش بخش انرژی بر بخش  به وجودای زندگی انسان و کشورها خطا بوده و تبعات جدی بر زیستمحیطانرژی، آب و  هایحوزههرکدام از 

ن کالها در این دانش از این بخش بر هرکدام محیطیزیستو کنش حفاظت  زیستمحیط، کنش متقابل بخش آب بر بخش انرژی/زیستمحیطآب و 

جای خود را به مفهوم نکسوس داده است که همان  محیطیزیستجداگانه آب، انرژی و کنترل  هایریزیبرنامهاخیر  هایسالدر  شود.بررسی می نگر

ناشی از توسعه صنعتی و اقتصادی، ایران در مرکز بروز  هایآسیبشرایط جغرافیایی و  به دلیلاست.  زیستمحیطآب و -سیستم انرژی یوستگیپهمبه

مولد  هایبخشرفاهی )خانگی( و هم  هایبخشاست. علیرغم بارش کم، شدت مصرف آب هم در  قرارگرفتهآب، انرژی و اقلیم  گانهسه هایچالش

ی کشاورزی و خانگ هایبخشدر  ویژهبهکه دلیل اصلی آن اندک بودن قیمت آب در ایران و  باشدمیکشاورزی، خدمات و صنعت( باالتر از دیگر کشورها )

 هایبآزیرزمینی و سطحی خارج از ظرفیت منابع آب کشور بوده و بنابراین وضعیت  هایآبو برداشت  فشار تقاضا بر منابع آب شدید بوده .باشدمی

کشور بحرانی کرده است. از طرف دیگر، ایران باالترین شدت مصرف انرژی را در بین تمامی کشورهای جهان به خود اختصاص داده است.  تجدید پذیر

غیر مولد و شدت انتشارات  هایبخشدر  ویژهبهفناوری متناسب با دنیا، باعث شده است که هدر رفت انرژی  انرژی و عدم تحوالت هایحاملقیمت پایین 

کربن و ذرات معلق باعث آلودگی جوی در شهرهای بزرگ کشور شده و در  اکسیددیمحلی نظیر ناکس، ساکس و  هایآالیندهباال باشد.  محیطیزیست

 هایرنامهبپیامد اجرای  ویژهبهتناسبی با جمعیت و اقتصاد کشور ندارد. سهم زیادی از معضالت کشور  گونههیچنیز  ایگلخانهکنار آن انتشارات گازهای 

منابع  اندتومیو توجه بدان  ایران ضرورت داشته گانهسه هایچالشبنابراین رویکرد نکسوس برای مواجهه با ؛ توسعه، مربوط به بخشی نگری بوده است

 اقتصادی تخصیص نماید.-و حداکثر منافع اجتماعی محیطیزیسترا با حداقل اثرات کشور 
 

 نکسوس شناسیروشچارچوب 
چارچوب نیاز دارند. را  مشابهی تحلیلی ، دارای رفتار همسانی بوده و از دیدگاه سیستمی، رویکردظاهریهای آب و انرژی علیرغم تفاوت هایسیستم

رویکرد آورده شده است که با  زیر شکلساختاری یک مدل نکسوس در 

گفت که هسته اصلی نکسوس، از دو قسمت موازی و یک  توانمیتحلیلی 

است. قسمت نخست، توسعه مدل یکپارچه  شدهتشکیلقسمت مشترک 

است که این قسمت بر  بلندمدتو  مدتکوتاهعرضه و تقاضای انرژی در 

است.  شدهتشکیل اساس سیستم مرجع جریان انرژی، از دو سمت اصلی

سمت تقاضا دربرگیرنده تقاضای انرژی در پنج بخش اصلی شامل خانگی، 

و کشاورزی و بخش فرعی یعنی سیستم آب  ونقلحملتجاری، صنعت، 

منابع انرژی بوده و شامل زنجیره  –. سمت دوم، سمت عرضه باشدمی

. انتشارات باشدمیاستخراج، تولید و عرضه انرژی و منابع انرژی 

فعالیت سیستم انرژی اعم از جوی، آبی و خاکی، کیفیت هوا،  محیطیزیست

واهد خ زیستمحیط-دیگری از مدل انرژی مؤلفهنیز  ایگلخانهتولید گازهای 

 است که از چهار قسمت اصلی مدتکوتاهو  بلندمدتقسمت دوم، مدل یکپارچه عرضه و تقاضای آب در  .شودمیبود که در این قسمت پوشش داده 

است. سمت تقاضا، شامل چهار بخش اصلی کشاورزی، صنعت،  شدهتشکیلشامل مدل تقاضای آب، مدل هیدرولوژی، مدل عرضه، منابع و کیفیت آب 

 ایهمحلمنابع آب، نیز شامل منابع اصلی آب )سطحی، دریا، زیرزمینی(، خطوط انتقال آب به  -خانگی، تجاری، صنعت، کشاورزی بوده و سمت عرضه

تم، . کیفیت آب، ابعاد اکوسیسباشدمیآب و سیستم فاضالب  تصفیه هایسیستمدر کنار  هارودخانهو همچنین خطوط انتقال برگشتی آب به مصرف 

سمت . دشومیزیرزمینی، اثرپذیری و اثرگذاری بر تغییرات اقلیمی، تولید غذا نیز در این قسمت پوشش داده  هایآب، تعامل با محیطیزیستنیازهای 

که از طریق یک محیط ویژه این اتصال برقرار خواهد شد.  باشدمیآب و انرژی  هایبخشاتصال بین این دو مدل و تصویر برهمکنش بین  درواقعوم، س

پراکنده،  هایپژوهش. در کنار گیرندمیبهره  هاآن هایبرهمکنشسیستم آب و  سیستم انرژی، سازیمدلبرای  WEAPو  LEAPمعموالً از ابزارهای 

در حوزه نکسوس در ایران، طراحی/توسعه و کاربرد مدل نکسوس استان خوزستان است که با حمایت مالی و  گرفتهانجامکار  ترینمهمگفت که  توانمی

 است. اجراشدههمکاری پژوهشگاه نیرو 
 

 مدل نکسوس یاصل یکاربردها

صرف م سازیبهینه، اجرای برنامه محیطیزیستانرژی/آب و انتشارات  هایحاملمنابع -برآورد تقاضا و عرضهبه  توانمیکاربردهای اصلی نکسوس  ازجمله

نیاز برق  اندازچشم منابع موردنیاز صنعت نفت و گاز، نیازسنجیو  بلندمدت ریزیبرنامه، ایگلخانهو گازهای  محیطیزیستانرژی/آب، کاهش انتشارات 

ارزیابی اثربخشی  جدید، استحصال انرژی از منابع پسماندها )شهری، کشاورزی و غذایی( و لجن فاضالب شهری، هاینیروگاهبهینه احداث  ریزیبرنامهو 

 انرژی، آب و تخصیص بهینه آب به مصارف، سیستمسطحی، مدیریت کلی  هایآبو  هارودخانهتغییرات اقلیمی بر بارش، حوضه آب ریزی، آبدهی 
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سدهای موجود و احداث سدهای  برداریبهرهمدیریت  و شیرین سازی آب دریا، زدایینمک ،هانیروگاهربخشی تغییرات اقلیمی بر مصرف برق و ارزیابی اث

از  یبرداربهرهکاربردی برای ایجاد ظرفیت  هایپژوهشبرنامه اصلی ما انجام  تأمین آب و غیره اشاره کرد. اندازچشمجدید، سازگاری توسعه صنعتی با 

نکسوس،  سازیمدلو  شناسیروشموردنیاز، بهبود چارچوب  هایدادهعمدتاً در چهار محور گردآوری و پردازش  هابرنامه. باشدمیاین دانش فنی در کشور 

 از: اندعبارتکه  باشدمیمعطوف  آموزش درنهایتمانیتورینگ و پایش آنالین انرژی، آب و انتشارات و 

  سامانه انرژی اینفورمیشن –انرژی، آب و اقلیم در سطح ملی و استانی  هایدادهتوسعه پایگاه  

  سامانه مگاتجهیز  -هادادهانرژی )گاز، برق( و آب در سطوح خرد برای گردآوری برخط  هایدادهپایش آنالین  هایسیستم 

  مختلف هایمقیاسدر  زیستمحیط -انرژی هایمدلتوسعه 

   مختلف هایمقیاساقلیم در -آب هایمدلتوسعه 

   (، شهری، شهرستانی، استانی و ملیایرودخانه) ایمنطقهنکسوس در سطوح خرد،  هایمدلتوسعه 

   مدیریت انرژی، آب و کاهش انتشارات در صنعت و ساختمان هایطرحاجرای 

  سامانه انرژی نتورک  -زیستمحیطانرژی، آب و  هایحوزهتخصصی در  هایآموزشتوسعه 
 

 و تحلیل نکسوس انرژی، آب و اقلیم سازیمدلابزارهای 
سباتی طراحی و  هایمدلمفهوم در قالب  سازییکپارچهابزارهای مختلفی جهت  ضهکمی محا ست که معتبرترین  شدهعر سازی ابزارهای مدل هاآنا

LEAP  وWEAP های فسیلی و سایر ز احتراق و عرضه سوختسازی سیستم انرژی و انتشارات جوی/خاکی/آبی حاصل ا. ابزار اولی جهت مدلباشندمی

شدمیهای انرژی حامل ضعیت سازی و برنامهنظیری را برای مدل. ابزار دوم نیز امکانات بیبا ست و ست که حتی قادر ا ستم آب فراهم نموده ا سی ریزی 

سازی نماید. در ایران نیز اگرچه دانش بومی خوبی در زمینه کاربردهای جداگانه ابزارهای های آبی و زیرزمینی را مدلو آالیندگی جریان محیطیزیست

LEAP  وWEAP نه های تلفیقی وجود دارد، لیکن نمو کاربرد ندکی از  یک و ا کادم چک، آ یاس کو مدل هاآنهای مق مهبرای  نا ریزی و ساااازی، بر

در حوزه نکسوس، طراحی/توسعه و کاربرد مدل نکسوس  گرفتهانجامکار  ترینمهمخورد. به چشم می زیستمحیطیکپارچه آب، انرژی و  ریگذاسیاست

 است. اجراشدهاستان خوزستان است که با حمایت مالی و همکاری پژوهشگاه نیرو 

که هر دو ابزار مورد تأیید  شودمینرژی و آب، از ابزارهای موجود استفاده و تحلیل تخصصی بخش ا سازیمدلخلق یک ابزار جدید ناآشنا برای  یجابه

یقات طی تحق هاآندر سطح جهانی برخوردارند و همچنین اعتبارسنجی  کارگیریبهبوده و از سابقه بیش از سه دهه توسعه و  المللیبیننهادهای علمی 

ه ذکر الزم ب شودمیکنش و واکنش بخش انرژی و آب بهره گرفته  سازیشبیهرتباطی برای جدید ا هایزیرسیستماز  درواقعاست.  گرفتهانجاممختلف 

 سازیشبیهواقعی در قالب یک ابزار یکپارچه  هایویژگیهدف پوشش  درواقعقرار خواهد گرفت.  موردتوجه سازیمدلنیز در  محیطیزیستاست که ابعاد 

 برای انتخاب مسیر مطلوب توسعه ریزیبرنامهمختلف و  هایسیاستو  هابرنامه محیطیزیستآزمایشگاه مجازی جهت ارزیابی فنی، اقتصادی،  مثابهبه

 شدهتشکیل WEAPو  LEAPدر حوزه آب این دو ابزار تخصصی هستند. سیستم یکپارچه از پیوند دو ابزار  WEAPدر حوزه انرژی و  LEAP. باشدمی

که اصطالحاً به مدل  گردندیم ردوبدلرا  هادادهصورت پویا وصل شده و به همدیگرو از طریق یک مرکز کنترل به  اجراشده زمانهم طوربهه است ک

 هالیتحلموردنیاز خود را از دیگری دریافت نموده و در  هایدادهبه این معنا که هرکدام از این ابزارها  .معروف است زیستمحیطنکسوس انرژی، آب و 

و از طریق  گرفتهانجام WEAPواقعی از طریق  صورتبهمنابع سدهای آبی کشور  سازیشبیهاز طریق  یآببرق. برای نمونه میزان تولید گیرندمیبکار 

د برق از سایر منابع تولی یسازتیظرفبرای  ریزیبرنامهنیز با در نظر گرفتن این داده واقعی، امکان  LEAPو  شودمیمنتقل  LEAPمرکز کنترل به 

مرتبط و اطالعات فصلی/ساعتی روزها و مرزهای جغرافیایی از اطالعات کلیدی این مرکز  هایداده. فرضیات سناریوها، کندیمفراهم  بلندمدتانرژی را در 

و  سازیمدلیکپارچه، قابلیت  ریزیبرنامه. این سیستم دینمایمکه امکان اجرای کل سیستم در شرایط سناریوهای محتمل را میسر  باشدمیکنترل 

. سیستم فوق در عین سادگی، بسیار قدرتمند بوده و یک سیستم هوشمند یکپارچه برای مدیریت دو کندیمگسترده انرژی و آب را فراهم  مسائلتحلیل 

 .شودمیبخش استراتژیک انرژی و آب محسوب 
  

 بندیجمع
در  قرار گرفتنگفته شد، کشور ما به دلیل  طور کههماناجمالی شرح داده شود.  صورتبهدر این نوشتار تالش شده است تا مبانی و مفاهیم نکسوس 

رژی و ، انمواجهه شده است. عمده این معضالت متأثر از نگاه بخشی به آب زیستمحیطانرژی، آب و  هایچالشگلوگاه اثرپذیری از تغییرات اقلیمی، با 

را در  هایریگمیتصمرویکرد نکسوس )همبست(، با ایجاد یکپارچگی در رویکردها، پیامدهای  .باشدمیحتی در داخل خود سیستم آب و سیستم انرژی 

رای رین مکانیسم را ب، تولید غذا، امنیت انرژی، امنیت آب و اقلیم و اکوسیستم ارزیابی نموده و بهتزیستمحیطانرژی و آب بر  هایسیستمهرکدام از 

تحلیلی، مانیتورینگ و پایش انرژی، آب و  هایمدل، شناسیروشاصلی نکسوس شامل چارچوب  یهارساختیز. دینمایمتخصیص منابع ایجاد 

 .دهندیمشرکت کنترل انرژی پاسارگاد را تشکیل  یهاتیفعالتخصصی است که بخشی از  هایآموزشو  زیستمحیط
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 فناوری پژوهشگاه نیرومراکز توسعه 

 اطالعات و ارتباطات صنعت برق یهایفناور یامنیت در حوزه یمرکز توسعه فناور این شماره:
. با توجه به اینکه باشندیمورد تهدید بوده و م یصنعت برق همواره توسط عوامل مختلف ازجملهبنیادین کشورها  تأسیساتو  یحیات یهازیرساخت

را  اطمینانیقابلباید صنعت برق سرویس  شود،یزیرساخت کلیه صنایع نیز محسوب م عنوانبه ،یتغذیه مشترکین عموم تأمینزیرساخت برق عالوه بر 

 .برخوردار است یاآن از اهمیت ویژه یو حفظ امنیت و پایای تأمین ،یرسانارائه دهد؛ بنابراین تداوم سرویس برق

ها و در همه فعالیت (شبکه برق )تولید، انتقال، فوق توزیع، توزیع، مشترکین و بازار برق در همه سطوح اطالعات یفناور یهایمخابرات و فناور امروزه

سطوح، تهدید بالقوه  مهدر ه تواندمیها، و عدم کارکرد صحیح و یا امکان حمله به آن باشندیم ینقش بسزای ی...( دارا)کنترل، حفاظت، مانیتورینگ و

اثرات مستقیم بر عملکرد سطوح مختلف شبکه قدرت داشته  تواندمیاطالعات در صنعت برق  یدر شبکه مخابرات و حوزه فناور هایمحسوب شود. خراب

در شبکه صنعت برق و  یبسیار یلما یمنجر به ضررها تواندمی یامنیت یهااین ریسک درواقعدار در شبکه قدرت شود. دنباله یهایپذیرو باعث آسیب

دولت، تجارت و شهروندان ایجاد نماید. این موضوع صنعت برق را  یرا برا یو اقتصاد یآثار مخرب سیاس تواندمی ید. یک شکاف امنیتسایر صنایع شو

از آسیب به زیرساخت  یجلوگیر منظوربه یلذا انجام اقدامات امنیت نمایدیها تبدیل ماز طرف تروریست یحمله سایبر یانگیز برابه یک هدف وسوسه

 .باشدمی یاتژیک برق، الزم و ضروراستر

ارها، و ارائه راهک رویوزارت ن تیحوزه امن قاتیتحق تیریمد باهدفدر صنعت برق  زاتیاطالعات، ارتباطات و تجه تیامن یاساس مرکز توسعه فناور نیا بر

 یبرا ناسبم یهاو انتخاب روش یدهجهت نیبا در نظر گرفتن مالحظات خاص صنعت برق و همچن یامنیت یهایتوسعه فناور یهااستیها و سبرنامه

 .باشدمی تیمشغول به فعال رویمرتبط، در پژوهشگاه ن یهایبه تکنولوژ یابیدست

 

 اندازچشم

 دانش یبه مرزها یابیدست کردیدر امر پژوهش با رو شرویپ 

 صنعت برق تیامن آوریفن یو ارتقا دیتول ،یطراح یاول منطقه در عرصه گاهیجا یدارا 

 در صنعت برق کشور زاتیاطالعات و ارتباطات و تجه یفناور یحوزهدر  تیامن رتقاءا 

 

 کالن اهداف

 در صنعت برق کشور زاتیاطالعات، ارتباطات و تجه یفناور تیمرتبط با امن یهایبه فناور یابیدست 

 مرکز یکار یدر حوزه یامنیت یهاها و برنامهسیاست روزرسانیبهو  یتدوین، ارزیاب ،یطراح 

 در صنعت برق کشور زاتیاطالعات، ارتباطات و تجه یفناور تیها در خصوص امنالزامات و دستورالعمل تدوین 

 در صنعت برق یبریسا تیالزامات امن یارزیاب یهاو توسعه آزمایشگاه جادیا 

 در زمینه امنیت صنعت برق یسازنگتوسعه پژوهش، آموزش و فره یسازوکارها ایجاد 

 یجهت ارائه خدمات امنیت موردنیاز یهاو ایجاد و توسعه زیرساخت یامنیت یمعمار یطراح 

 

 های کاریحوزه

 صنعت  زاتیاطالعات، ارتباطات و تجه تیبه صنعت برق در خصوص امن یشگاهیو آزما یپژوهش ،یو ارائه خدمات علم یفناور تیریمد

 برق

 و توسعه قاتیتحق یدهمرکز و جهت یهاطرح نهیها در زمو دانشگاه یقاتیمختلف صنعت برق، مراکز تحق یهابخش تیفعال یهماهنگ 

 بازار یهایازمندین یدر راستا

 یمرکز و انجام مانور امنیت سایبر یهاتیفعال نهیصنعت برق در زم ازیموردن یهالوتیپا یاندازراه 

 مرکز یدر حوزه کار یاو توسعه یکاربرد یهاها و پروژهطرح یاجرا تیو محور فیتعر ،یزیربرنامه 

 نظرانو صاحب نیاز محقق یبانک اطالعات جادیو ا یو تخصص یعلم یهادانش در حوزه انباشت 

 مرکز یهاتیمرتبط با فعال یهایفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تیالزم جهت حما یمنابع مال تأمیننظام و  جادیا 

  بنیان مرتبط با حوزه کاری مرکزهای دانشاز شرکت مند حمایتنظاممدیریت 

 
 

 
 

 ICT تیامن یچمران، طبقه سوم، مرکز توسعه فناور دیساختمان شه رو،یبلوار دادمان، پژوهشگاه ن یتهران، شهرک قدس، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/security-center سایت:وب                                                                                                      صنعت برق
 



     1400اردیبهشت  –56 شماره

 

 

 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 یساختار هایباتری                

 ءیو ش یباتر نیاست که مرز ب یانرژ یرهیذخ یبرا یروش یساختار یباتر

را  یبرق یهینقل یلهیوزن هر وس سومکی باً یتقر. بردیم نیرا از ب کنندههیتغذ

 یهایباتر دیمشکل تول نیحل ا یبرا ی. روشدهدمی لیآن تشک یباتر

 از کف تفادهاس یجادر خودرو است که شرکت تسال قصد دارد به شدههیتعب

استفاده  یباتر  عنوانبهاز کف خودرو  ،یباتر یاز بسته یبانیپشت یخودرو برا

  .کند

. هستند ینامرئ یدر شاس شدههیتعب یباتر یبرخالف بسته یساختار یهایباتر

که  شودیانجام م یتیاز مواد کامپوز ینازک یهاهیدر ال یکیالکتر یرهیذخ

خودرو  رایهستند؛ ز وزنیمواد ب نیا .دهندیم لیچهارچوب خودرو را تشک

اکنشگر با مواد و ختهیگبران یکربن بریفاز  ،یساختار یاست. در باتر یهمان باتر

شهیاز ش یکیبار ی. صفحهشودیساخت کاتد استفاده م یمثل فسفات آهن برا

صورت به هاهیال نیو ا کندیجدا م گریکدیدو الکترود را از  زین دهیتندرهم ی

 تینهادر یکامل باتر ی. مجموعهرندیگیقرار م ییایمیمعلق در ژل الکتروش

 .شکل دلخواه درآورد آن را به توانیدارد و م امتمتر ضخ ومیونیلیم چند صرفاً

 یاصل یاز چهار مؤلفه EV یباتر یبسته ای تلفن همراهداخل  یونیومیتیل یباتر

 نیا ،یساختار یو جداکننده. در باتر تیاست: کاتد، آند، الکترول شدهلیتشک

درآورد  یکه بتوان سلول را به اَشکال نامنظم شوندیم میتنظ یاگونهعناصر به

 ای یمکعب یظاهر یساختار یباترمقاوم باشد.  یکیزیف یهاتنش در برابرکه 

قاب  ایخودرو  یبدنه ای مایخود بال هواپ تواندمیندارد؛ بلکه  شکل یااستوانه

 باشد. تلفن همراه

 شرکت فناوران صنعت لوتوس ؛معرفی واحدهای مرکز

 یصدر یمهد :مدیرعامل

 88581762: تماس شماره

 info@lotus-tech.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 

  ولتاژ متوسط یهامورداستفاده در مبدل IGBT وریو ساخت درا یطراح

 :فعالیت زمینه

 و یتجار هیقدرت در حوزه منابع تغذ کیالکترون یهاستمیو ساخت س یطراح 

 یسفارش

 :طرح خالصه

 یهادمهیعناصر ن یورهایقدرت درا کیمبدل الکترون کیاجزاء  ترینمهماز  یکی

ر د هاآن یریکارگو به یهادمهیساخت ادوات ن یتکنولوژ شرفتی. با پباشدمیآن 

 یضرور اریکارآمد بس وریدرا یلزوم استفاده از بردها ،یانرژ لیتبد یهاستمیس

درت ق کیاز صنعت الکترون ینوعبه یکیالکتر زاتیاز تجه یاریاست. امروزه بس

رانش قطار  یهاستمیتا س یخانگاز لوازم زات،یتجه نیمند شده است که ابهره

 ،یشارژ خودرو برق یهاستگاهیا لوولت،یک کی کینزد یبا ولتاژها یشهر

و  لوولتیک 6ولتاژ متوسط تا ولتاژ  یهاپمپ ریفرکانس متغ ویدرا یهاستمیس

و... را شامل  FACTS(، ادوات PETقدرت ) کیالکترون یترانسفورماتورها نیهمچن

کور، مذ زاتیتجه دیتول طینمودن شرا لیمحصول عالوه بر تسه نیا دی. تولشودیم

اهم را فر یدکی زیعنوان تجهو استفاده به یخارج زاتیتجه یو نگهدار ریامکان تعم

اقالم  نیکه با مشکل تأم یخارج متیقگران زاتیدر حفظ تجه تواندمینموده و 

 به دانش یابیطرح دست نی. هدف ادیمان فایرا ا یمواجه هستند، نقش مؤثر یدکی

تا  1 نیولتاژ متوسط )محدوده ب یهامورداستفاده در مبدل یورهایساخت درا یفن

 ( است.لوولتیک 6

 :هدف بازار 

 سازی، صنایع های واگنهای الکتریکی، شرکتسازندگان مبدل

 نیروگاهی

 . باشدمی هیبرد نمونه اول یطراح شرکت در حال :وضعیت آخرین

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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اندیشان انرژی کیمیا هم: برگزار کنند ،1400خرداد  27 ،"کنخنکو برج  لریچ ،ییگرما یهامبدلکنفرانس  نیدوازدهم" .1

 .تهران-دانشگاه کاشان ،و نشریه مبدل گرمایی

دانشگاه ، برگزارکننده: 1400 تیر ۸، "یانرژ یهاستمیس کیو اگزرژواکونوم یاگزرژ ،یانرژ لیتحل یمل شیهما نیاول" .2

  .آبادیعل -آبادکتول یواحد عل یآزاد اسالم

 یابیانجمن ارز، برگزارکننده: 1400 تیر 24، "داریپا یعیو منابع طب یانرژ ،ستیزطیمح یسراسر شیهما نیازدهمی" .3

 تهران. -ردایبه توسعه پا یابیدست یمرکز راهکارها ،رانیا ستیزطیمح

: برگزار کنند ،1400 تیر ۳1، "یانرژ یهارساختیزو توسعه  یسازنهیبه ت،یریمد یالمللنیبکنفرانس  نیچهارم" .4

 تهران. -کنفرانس یدائم رخانهیدب

 
 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،             

 .پژوهشگاه نیرو            

            021۸۸۵90492             021۸۸۵۸196۸         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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