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 سخن نخست            
 

مناطق ويژه صنعتي و مناطق ويژه فناوری ازجمله راهکارهايي هستند  ،ینوآور یهاعلم و فناوری، کارخانه یهاپارکساختارهايي نظير مراکز رشد، 

 ييساختارها نيچن سياز تأس اصلي هدف. شوندمي گرفته کار به آن هایکه برای توسعه اقتصادی يک منطقه يا توسعه يک صنعت خاص و فناوری

و  يها و مؤسسات خصوصدانشگاه يو پژوهش يعلم یتوانمند یريکارگو به هایظهور و بروز انواع نوآور یمستعد برا طيشرا جاديو ا یفناور توسعه

 هایتيانجام فعال یمطلوب برا يدر صنعت آب و برق، محل به فعاليت مندعالقه هایرکتش دگاهياز د روين یاست. پارک علم و فناور عيصاحبان صنا

بهنگام و  هایپاسخ افتني یبرا ي، محلوزارت نيرواز منظر  ،يالمللنيو ب يمل بازارهای به در راستای نيازهای آن صنعت و ورود انيبنفناورانه و دانش

کشور ، نخبگان و صنعتگران داخل آموختگاندانشآن از طريق استفاده از توانمندی و ظرفيت  بلندمدت و مدتفناورانه کوتاه هایازين یبرا تيفيباک

 .کرد ميترس روين یپارک علم و فناور یبرا توانياکنون ماست که از هم يو کالن هياول رير فوق، تصوتصوي. بود خواهد

)در جذب  رويوزارت ن ميعظ یهاتيبه ظرف توانيم هاآن انيکه از م آمدوجود به  رويپارک در وزارت ن نيا جاديا یبرا يمناسب نهيزمدر دهه اخير 

وزارت  ژهيو یهاتيو قابل هایآب و برق(، توانمند ييبنا ريز ساتيها و تأسو ساخت شبکه يو مهندس يو خدمات فناورانه، صادرات خدمات فن هادهيا

متعدد،  یمراکز توسعه فناور ،يمرکز رشد تخصص ،یاحرفه تيو صالح يتخصص یهاسسه آموزشؤآب، م قاتيسسه تحقؤم رو،ي)وجود پژوهشگاه ن روين

صنعت آب و  يساله آن در اداره مرکز رشد تخصصتجربه هشت ان،يبناز محصوالت فناورانه و دانش تيبرق و...( در حما یکاال هيشرکت ساخت و ته

صنعت آب و برق  یازهايتوجه از نتعداد قابل ديشرکت فناروانه از ساخت و تول 100از حدود  تيخود توانسته است با حما تيدر مدت فعال کهبرق )

اره اش روين ینوآور بومستيدر ز روين يخأل وجود پارک تخصص یصنعت دهد( و احساس جد نيا ليتحو انيبنشرکت دانش 17از  شيکند و ب تيحما

 .کرد

 رساختيز جاديا گريد یو از سو کنديفراهم م يفناور بخش خصوص یهارا به شرکت رويوزارت ن یهاشرکت يامکان دسترس طرفکياز روين پارک

 رشيخواهد توانست با جذب و پذ روي. پارک نکنديم جاديفناورانه ا یوکارهاو توسعه کسب یريگشکل یرا برا یاگسترده يو شبکه تعامل يکيزيف

افزوده  باارزش يخدمات تخصص یهاشرکت جادياز ا تيو توسعه مرتبط با صنعت و حما قيدفاتر تحق رو،يوابسته به صنعت ن انيبندانش یهاشرکت

رو و بخش يمشترک وزارت ن یگذارهيبا سرما پارک ني. ادينما فايا روين یو فناور ینوآور بومستيدر ز یمؤثرنقش  رويها تابعه وزارت نباال به شرکت

 ريپارک )نظ ياصل نفعانیپارک را ذ یامنا أتيمعنا که ه نياست؛ بد یاو ساختار آن شبکه يآن مشارکت تيري. مدشوديم یاندازراه يخصوص

و پارک در قالب شعب و  دهنديم لي( تشکرويبزرگ جنب صنعت ن یهاو شرکت روين يقاتيو تحق يمؤسسات پژوهش رو،ين يمادر تخصص یهاشرکت

 .کنديکشور خدمات خود را ارائه م یدر پهنا یامتعدد منطقه یهاسيپرد

 ريمستقر در سا انيبنفناور و دانش یهاازجمله شرکت رويو فناور فعال در حوزه ن انيبندانش یهااز توسعه بازار شرکت تيحما ،ينيکارآفر توسعه

 انيبنانشفناور و د یهاشرکت هيکل یمندبهره ليو تسه رويو فناور فعال در حوزه ن انيبندانش یهاشرکت ازيموردن یاخذ مجوزها ليها، تسهپارک

 یفايو ا انيبندانش یهاصنعت و شرکت نينقش واسط ب یفايا ن،ايبندانش یوکارهاکسب رويوزارت ن یهاتياز امکانات و ظرف رويفعال در حوزه ن

 گريد يدر کنار سه پارک تخصص رويکه پارک ن روديآن م ديام .هستند روين یپارک علم و فناور یهاتيارتباط ازجمله مأمور یگر برا لينقش تسه

و توسعه صادرات محصوالت فناورانه ساخت  سوکياز  و برق آبصنعت  ييخودکفا عيو تسر لي( بتواند در تسهی، نفت و کشاورزICT یها)پارک

 فوق پرداخته است. ضوعاتمو ياجمال حيروش به تشر کيشماره پ نيباشد. ا رگذاريتأث گريد یاز سو ندهيداخل در دهه آ
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 جدید خانواده ضوع

 سانا صنعت کنزاشرکت 
 

 به جمع سانا صنعت کنزاشرکت  ريدر ماه اخ

 دهي. اوستيمستقر مرکز پ یهاشرکت

 دیو تول یطراح"شرکت  نيفناورانه ا

ا به بن اين محصول .باشدمي "دستگاه تسال

 يمختلف یهايژگيوامکانات و  یبازار دارا ازين

 یبنا به استراتژ هاآن یريکارگبهکه  باشديم

به اهداف فروش  دنيورود به بازار منوط به رس

 نيا يينها هدف .باشديمبازار  یو تقاضا

و  یتکنولوژ 18حدود  یريکارگبهدستگاه 

 يابداع کامالا  صورتبهمورد آن  4که  یفناور

، يکيالکتر هيتخل، فاز و نول صياست. تشخ

قطع برق و  EMI شدهيطراحخاص  لتريف

مورد  14در صورت اتصال کوتاه و  يخروج

از انتقال شوک و سرج  یريجلوگ: شامل گريد

نج وجود دماس، کنندهمصرفبه دستگاه  شبکه

 یسوزآتشاز  یريجلوگ یدر دستگاه برا

 ،ولتاژ و آمپراژ شيو نما یريگاندازه، ياحتمال

، نترلرکروکيبا م تاليجيمحافظ برق د تيقابل

اطالعات زمان  یسازرهيذخ، وجود شارژر

دستگاه( در  در شدهفيتعروقوع حوادث )

از  PCامکان ارتباط با ، کرويم يحافظه داخل

 ماتيوجود دو مد تنظ (،USBپورت  قيطر

زمان خاموش ماندن  رييتغ رنج ولتاژ، رييتغ

 مينظو ت راستاندارديغورود ولتاژ  براثر ستميس

ود وج، نگيو ارت يکيالکتر هيتخل تيوضع

WIFI اعالن ، دستگاه یريپذ فرمان یبرا

هشدار ، شگري، نمایداريو د یداريشن رخط

و عدم  ازحدشيب يکش انيدر صورت جر

 یزهايرپاز  شترياستفاده ب یبرا ربراجازه به کا

 یبرا EMS MODE یريکارگبه ،گريد

قطع  ودر محافظ برق  یمصرف انرژ تيريمد

مجاز  ازحدشيب صيبرق در صورت تشخ

 يهمگ است کهخالقانه  کامالارطوبت که 

 رغميعلگشته که  يموجب خلق دستگاه

 تيفيموجب ارتقاء ک ند،يفرآ نيوجود چند

          نيتأمو هدف را  شوديم يليبرق تحو

 ييکارا ک،يعدم استفاده از هر  .دينمايم

 صورتبه جموعهو م دهديم ليدستگاه را تقل

که امکان ارائه  است ييهدف نها کپارچهي

 .باشديم زيمجزا ن صورتبه
 

 يآب و برق )شعبه اصفهان( و دانشگاه صنعت

یو توسعه همکار تيراستای تقو در اصفهان

مرکز رشد  نيب یانامهمشترک، تفاهم یها

فناور صنعت آب و برق )شعبه  یواحدها

اصفهان امضاء شد.  ياصفهان( و دانشگاه صنعت

ه استفاد ینامه، دو مرکز براتفاهم نيبر اساس ا

 گريکدي یافزارو نرم يمکان ،يعلماز امکانات 

 یرگزارب نيمشترک و همچن صورتبه

 هيدوسو صورتبه وکارکسبو  يعلم یدادهايرو

  .خواهند کرد یهمکار گريکديبا 

تاز شرک يبرنامه، مقرر شد برخ نياول عنوانبه

 ،يمستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعت های

 زاتيخود و ساخت تجه هایشيانجام آزما یبرا

مرکز رشد صنعت آب و برق  هایدر کارگاه

کتر د یآقا ینامه از سوتفاهم نيا .ابندياستقرار 

 رويپژوهشگاه ن ندهينما عنوانبه فلطي رضاغالم

معاونت  يرانشيدکتر بهروز ارباب یو آقا

 18 خياصفهان در تار يدانشگاه صنعت يپژوهش

 امضا شد. 1400مرداد 
 

پيرو فراخوان جذب واحدهای فناوری  -ب

ها پنج طرح توسط شعب مرکز رشد در مجتمع

 ونیلتراسینانوف یساخت غشاها"با عناوين 

 و  آبدوست تیبا خاص ونیلتراسیو التراف

 یلیمتک هیجهت تصف یستیز یضد گرفتگ

و  یکیولوژیب روش به شدههیتصففاضالب 

 یسنجامکان"، "یآب بهداشت دیتول

 کپارچهی یکربندیبا پ A2O وراکتوریب

از  یستیمقاوم ز باتیحذف ترک تیباقابل

و ساخت  یطراح" ،"یفاضالب صنعت

توسط نقاط  افتهیاصالح  یغشاها

ضد  یعملکرد باال یحاو( CQDی )کوانتوم

 هیتصف منظوربه یکیولوژیب یگرفتگ

و ساخت برد  یطراح" ،" کارآمد پساب

  Zynqبر یمبتن دئویپردازش و

Ultrascale" یبیترک نورتریساخت ا" و 

تمسیمختلف و س عیدر صنا استفادهقابل

مجتمع  مرکز دربه شعبه " نو یانرژ های

به مرحله  هاطرحاست. اين  شدهواصلکرمانشاه 

آن در  ديتائتا پس از  اندشدهارسالداوری 

 هاآنکميته جذب و پذيرش در خصوص 

 شود. یريگميتصم

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

در  رشيپذ تهيجلسه کم نيچهارم

برگزار شد.  24/05/1400 خيدر تار 1400سال 

و  زاتیتجه یسازنهیبه"جلسه طرح  نيدر ا

 لیتقل یهاستگاهیبر در ا یانرژ یهاسامانه

 با استفاده از هاروگاهیدر ن یعیفشار گاز طب

از جانب پژوهشکده  "ریپذ دیتجد یهایانرژ

رائه کيفيت سپنتا ا يمديريت و ارزياب یهاستميس

ها قرار گرفت. پس از ارائه طرح يابيو مورد ارز

ها، رحط يو مال يابعاد فن يو بررس يتوسط متقاض

طرح  نيمقرر شد پس از انجام اصالحات الزم، ا

 يموردبررس رشيپذ تهيکم يمجدداا در جلسات آت

 .رديقرار گ

 یشورا چهارمینو  هفتاد یبرگزار

  مرکز
مرکز در روز  یشورا نيهفتاد و چهارم

سه طرح  يبا بررس 12/05/1400شنبه مورخ سه

 یاندازنشست، ابتدا طرح راه نيبرگزار شد. در ا

در صنعت آب و برق  يدهنده تخصصشتاب نياول

)حوزه  انیدهنده لشتاب یاندازراه"با عنوان 

 "در صنعت آب و برق( هیعلوم پا یریکارگبه

مطرح شد که پس از ارائه  ريخط ازفر یتوسط آقا

 یو اقتصاد يسؤاالت فن ،يطرح توسط متقاض

و طرح از جهات  ديشورا مطرح گرد یتوسط اعضا

ا با شور تيقرار گرفت. درنها يگوناگون موردبررس

 روياستقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه ن

 نيبا عناو  گريموافقت نمود. در ادامه دو طرح د

 هیدستگاه تسال )تخل دیو تول یطراح"

  و یمحمدقاسم جعفر یتوسط آقا" (یکیالکتر

و  یابیافزار ارزنرم یسازادهیو پ یطراح"

یفناور یبریسا تیمخاطرات امن تیریمد

توسط  "و ارائه خدمات مرتبط یاتیعمل یها

مرج ارائه شد که پس  انياحمد یمحمدمهد یآقا

 ابعادها و بحث در مورد طرح نيا ياز بررس

ها طرح نيبا استقرار اشورا ، هاآن يو فن یاقتصاد

 .  کرددر مرکز رشد موافقت 

 

 اخبار شعب مرکز رشد

 ینامه همکارتفاهم یامضا -الف

 فناور صنعت  یمرکز رشد واحدها نيمشترک ب
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 نامه معرفی پارک علم و فناوری نیروویژه
 

 مقدمه

عنوان صنعت آب و برق را به یپارک علم و فناور سيتأس رويوزارت ن معاونت آموزش و تحقيقات 1386سال  در

وان عندر دستور کار خود قرار داده و مکاتبات خود را با وزارت علوم به رانيپارک وابسته به صنعت در ا نينخست

مواجه  ييهابياخذ مجوز با فراز و نش نديفرآدر عمل آغاز کرد.  یعلم و فناور یهاپارک سيمرجع اخذ مجوز تأس

و منابع  قاتيمعاونت محترم تحق غيدريب یهاتيکرد. باالخره با حما يطوالن ازحدشيو زمان اخذ مجوز را ب شد

 رو،يوزارت ن یمعاون محترم برق و انرژ یهایو همکار رويمحترم پژوهشگاه ن استير رو،يوزارت ن يانسان

پارک، مجوز  یاندازراه ميو تالش ت رويوزارت ن یاحرفه تيو صالح يتخصص یهاسسه آموزشؤآب و م قاتيسسه تحقؤتهران، م ضالبساتکاب، آب و فا یهاشرکت

کشور است که پس از  يپارک صنعت نيچهارم روين علم و فناوریگسترش وزارت عتف اخذ شد. پارک  یاز شورا 1400 رماهيت 6 خيپارک در تار نيا سيتأس ياصول

علم و خدمات پارک  نفعانیذ ن،يمخاطب ها،يژگيو ها،تيانداز، مأمورپارک، چشم جاديضرورت ابه نامهژهيو نيا .رديگيم تيو نفت مجوز فعال یرز، کشاوICT یهاپارک

 .پردازديم روين و فناوری
 

 روین یپارک علم و فناور جادیا ضرورت -2

 هاتيظرف نياست. ا یفناور یدر سمت تقاضا یاگسترده یهاتيظرف یدارا رويکرد. وزارت ن انيب روين یپارک علم و فناور جاديضرورت ا یبرا توانيرا م یمتعدد ليدال

 رينظ رويآمده از وزارت ن رونيب یهارکتاز ش يمتنبهتعداد  ،يسسه آموزشؤدو م ،يو پژوهش يقاتيسسه تحقؤکت تابعه در حوزه آب و برق، دو مشر 200شامل حدود 

 ،يدهشکل ،يو خصوص يبخش دولت یگذارهيکوچک و بزرگ با سرما یهاها و پروژهرا در قالب طرح رويمحوله به وزارت ن فيهستند که وظا... موننکو، مهاب قدس، مپنا و

 علم و فناوریراستا پارک  نيبه کار گرفته شود. در ا توانديم انيبنفناور و دانش یهاشرکت تتوسعه بازار محصوال یدر راستا هاتيظرف ني. اکننديم یسازادهياجرا و پ

 .دينقش نما یفايا یفناور یسمت عرضه و تقاضا نيعنوان حلقه اتصال ببه توانديم روين

 ها،یکار یاز مواز یريموجود و جلوگ یهاتياز ظرف یاستفاده حداکثر رو،ينوآورانه و فناورانه در وزارت ن یهاتيفعال يباهدف سامانده رياخ یهادر سال يطرف از

است.  روين یپارک علم و فناور یاندازراه هاآناز  يکيکه  باشديشامل هشت طرح م بومستيز نيا یاندازشده است. راهو ابالغ يطراح رويدر وزارت ن ینوآور بومستيز

 گريد یو از سو کنديفراهم م يفناور بخش خصوص یهارا به شرکت رويوزارت ن یهاشرکت يامکان دسترس طرفکياز روين یپارک علم و فناور بومستيز نيدر ا

 .کنديم جاديفناورانه ا یهاوکارو توسعه کسب یريگشکل یرا برا یاگسترده يو شبکه تعامل يکيزيف رساختيز

 100 حدودو توسعه  یريگدر شکل ینقش مؤثر ريفناور صنعت آب و برق که در هشت سال اخ یدر اداره مرکز رشد واحدها رويدر پژوهشگاه ن رويموفق وزارت ن تجربه

وزارت  یراب یگريو مشوق د زهيانگاست،  کردهصنعت آب و برق کشور  ليتحو یديمحصوالت کل يتوجهداشته است و تعداد قابل انيبنشرکت دانش 17شرکت فناور و 

 یهارکت(، شهاآنرشد به آن پارک )باهدف توسعه بازار و توسعه صادرات  آمده از مرکز رونيب یهاشرکت تياست تا بتواند در کنار هدا روين يپارک تخصص جاديدر ا روين

 .ت قرار دهديپارک موردحما یباواسطه گر زيکشور را ن یعلم و فناور یهاپارک ريمستقر در سا

 .شوديم انياجمال ببه ليدال نياز ا يدر ادامه برخ
 

 رویوزارت ن یهاتیظرف -الف

 است شدهیزيردالر برنامه ارديليم 7/6به  دنيرس 1410دالر( که در افق  ارديليم 3/5کشور )معادل  يو مهندس ينخست در صادرات خدمات فن رتبه. 

 رويصنعت ن کياستراتژ یهابرنامه: 

o دالر ارديليم کي انهيسال یگذارهيو کاهش هدر رفت آب با سرما يبخش تعادل، 

o یگذارهيدالر سرما ارديليم 1/5 انهيسال به ده هزار مگاوات معادل سال 5ظرف  ريپذ ديتجد یهایانرژ توسعه، 

o ویگذارهيدالر سرما ارديليم 1/6 انهيساله معادل سالدر افق ده ييجودرصد صرفه 20مصرف برق با فرض  تيريمد ، 

o یگذارهيدالر سرما ارديليم کي انهيساله معادل سالدر افق ده شيافزا %5کشور با فرض  یهاروگاهيراندمان ن شيافزا. 

 1400سال  یبرا رويمصوب وزارت ن یاتوسعه اعتبارات: 

o 200  مرجع یهاشگاهيتومان توسعه آزما ارديليم، 

o 200  وريپذ ديحوزه تجد یو توسعه فناور قاتيتومان تحق ارديليم ، 

o 1300  یسازنهيدر حوزه به انيبندانش یهابه شرکت ارانهيتومان  ارديليم. 

 رو شيساله پدر افق ده رويحوزه ن يانيبندانش تحوالت: 

o یساز هوشمند، 

o یسازنهيبه، 

o ريپذ ديتجد یهایانرژ توسعه، 

o یساز يبرق، 

o کوچک فاضالب یهاخانههيتصف 

o ویمجاز آب ، 

o ييو گندزدا ييزدانمک. 
 

 رویوزارت ن ژهیو یهاتیو قابل هایتوانمند -ب

 آب قاتيو موسسه تحق رويپژوهشگاه ن یهاتيقابل وجود، 

 محصوالت ساخت داخل تيصالح دييمرجع و سازوکار تأ یهاشگاهيآزما وجود، 
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 يمرکز رشد تخصص وجود، 

 یصندوق پژوهش و فناور وجود، 

 یمراکز توسعه فناور وجود، 

 ترانسفو و رانيمپنا، فرآب، ا ريلنگر نظ یهاشرکت وجود ،... 

 و ،يدهنده تخصصشتاب جاديا 

 رويفن بازار ن جاديا. 
 

 روین ینوآور بومستیز -ج

اره طور که قبالا اشکرده است. همان روين ینوآور بومستيو ابالغ ز یسازادهيصنعت آب و برق اقدام به پ گرانيفناورانه باز یازهاين نيتأم يباهدف سامانده روين وزارت

 رياست. در شکل ز شدهنيينقش تع کي ینوآور بومستيز یديکل گرانيهرکدام از باز یاست و برا شدهيدر قالب هشت طرح کالن طراح روين ینوآور بومستيشد، ز

 .شده استازجمله پارک نشان داده روين ینوآور بومستيز گرانينقش هرکدام از باز
 

 
 فناور یوجود مرکز رشد واحدها -د

 رياز سا يانداز متفاوتو چشم هايژگيو ف،يکارکردها، وظا شوديشناخته م زيکشور ن يمرکز رشد صنعت نيعنوان نخستکه به یصنعت برق و انرژ یتوسعه فناور مرکز

 .است شدهمرکز در ادامه  نيا یشده برادر نظر گرفته یهايژگيو و هاتيدارد. اهداف، مأمور یعلم و فناور یهامراکز رشد و پارک

 :مرکز رشد اهداف

 یچرخه توسعه فناور ليفناور در جهت تکم یهاشرکت يفيو ک يارتقا کم نهينمودن زم فراهم، 

 فناور مستعد یهااز شرکت تيو حما رشيجذب، پذ قيصنعت برق کشور از طر یازهايمشکالت و ن رفع، 

 وو برق آبمراکز رشد صنعت  يشبکه مل توسعه ، 

 انيبناز اقتصاد دانش تيحما یکشور برا یصنعت برق و انرژ لياز پتانس استفاده. 
  

 
 یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور یهايژگيو

 

 نيطرح به ا 296شش سال  نيدر طول ا شوديمطور که مالحظه خود در ادامه آورده شده است. همان تيدر طول شش سال فعال رويمرکز رشد پژوهشگاه ن عملکرد

واحد با تالش خود  19واحدها  نيا نيب زاند. امرکز قرارگرفته رپوششيفناور مربوطه ز یقرارگرفته و واحدها رشيطرح موردپذ 98 زانيم نيشده است که از امرکز ارائه

  2000از  شيها به بشرکت يشده، گردش مالنفر فراهم 400حدود  یبرا ييزااشتغال نهيمدت زم نيدر ا نيشوند. همچن انيبناند دانشمرکز موفق شده تيو حما
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 تيمرکز در طول شش سال فعال يکل عملکرد

 

 ديتوانيشش سال را م نياست. اطالعات کامل در خصوص عملکرد مرکز در طول ا دهيرس الير ارديليم 330از  شيبه ب هاآن یمحور دهيو حجم فروش ا الير ارديليم

 . دييدر ادامه مالحظه فرما
 

 پارک یاجمال حیتشر -3

فناورانه صنعت آب و برق و  یازهايبه ن اسخدر پ زين رويآن پارک ن تبعبهکه  کننديم تيتقاضامحور فعال یهاتيباهدف توسعه بازار و با مأمور يتخصص یهااصوالا پارک

 بومتسيز گرانيباز ريبا سا یاتعامل گسترده روين علم و فناوریمنظور الزم است پارک  نيا یاست. برا جادشدهيحوزه ا نيفعال در ا یهااز توسعه بازار شرکت تيحما

 روين علم و فناوریو خدمات پارک  هايژگيو ت،يانداز، مأموردر ادامه چشم هنکت نيموجود در کشور داشته باشد. با توجه به ا یهاپارک ريسا نيو همچن روين ینوآور

 .آورده شده است
 

 انداز پارکچشم -الف

حوزه آب و برق در  یفناور یپارک تخصص نیتربزرگ "آن به  شدنليتبدساله و  10در يک افق  روين یو نوآور یپارک فناور یشده برادر نظر گرفته اندازچشم

 است. "یصادرات محور یژگیمنطقه با و
 

 پارک یهاتیمأمور -ب

 صنعت آب و برق نهيفناور در زم یواحدها یريپذرقابت شيو افزا یاقتصاد یتوانمندساز، 

 صنعت آب و برق نهيفناور نوپا و نوآور در زم یو توسعه واحدها جادياز ا تيو حما ينيکارآفر توسعه، 

 انيبندانش یوکارهاو توسعه کسب جادياز ا تيو حما یو نوآور یفناور توسعه، 

 رگيد یها از سوشرکت یو توانمند کسويصنعت از  یهاازين تيو هدا ييشناسا یبرا انيبندانش یهاصنعت و شرکت انيافزا منقش واسط و هم یفايا، 

 و کمک  شتازيپ هایپروژه یو اجرا فيتعر قياز طر هانهيزم نيدر ا تياز فعال تيو حما قيو تشو یبرق و انرژ نينو یفناور هایها و حوزهفرصت ييشناسا

 ،هاحوزه نيمرتبط با ا یهاشرکت تيو فعال جاديبه ا

 وحوزه صنعت آب و برق یهاشرکت ازيموردن يو خارج يداخل گذاریهيجذب سرما یمطمئن برا اینهيزم جاديا ، 

 یبر علم و فناور يمبتن ينينتايج پژوهش و ثروت آفر یسازیتجار. 
 

 پارک یهایژگیو -ج

 در  یفناور یاداره پارک )مشارکت سمت تقاضا یبرا يشرکت مدل

 ،پارک( یراهبر

 یهامراکز رشد و پارک یسازعملکرد پارک )شبکه یبرا یاشبکه مدل 

 ،(رويمرتبط با ن یعلم و فناور

 و مرجع صنعت آب و برق يتخصص یهاشگاهيبه آزما يدسترس، 

 موجود در صنعت يفن ويبه آرش يدسترس، 

 ر منظوخبرگان و مشاوران صنعت آب و برق به تيبه ظرف يدسترس

Mentroring  ،  

 وبودن پارک يتخصص ، 

 صنعت آب و برق یهاو چالش ازهايپارک با ن یهاتيفعال ييراستاهم. 
 

 پارک نیمخاطب -د

 :اند ازپارک سه دسته هستند که عبارت نيمخاطب
 

 پارک  میمستق نیمخاطب -الف

 SMEs  رويعال در حوزه صنعت نف، 

 یهاشرکت Spin Off آب قاتيو موسسه تحق رويپژوهشگاه ن ، 

 یهاشرکت Spin Off صنعت، 

  بزرگ يو دولت يخصوص یهاشرکتواحدهای توسعه و تحقيقات، 

  فعال در صنعت يمادر تخصص یهاشرکتواحدهای توسعه و تحقيقات، 

 (يخارج-ي)داخل يمشارکت هایبا ساختار یهاشرکت و يتيچندمل یهاشرکت. 
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 همکار یهاشبکه مراکز رشد و پارک نیمخاطب -ب

 های کشور.در ساير مراکز رشد و پارکهای فعال در حوزه صنعت نيرو شرکت 
 

 پارک نفعانیذ -ه

شود. يم رييمنافعشان دستخوش تغ رو،ين یپارک فناور یهاتيهستند که با به وجود آمدن و فعال يو حقوق يقيتمام اشخاص حق روين یپارک فناور نفعانياز ذ منظور

 :اند ازعبارت روين یپارک علم و فناور نفعانیذ

 رويمؤسس: وزارت ن سازمان، 

 يخدمات عموم یهاشرکت ،یشامل مراکز رشد اقمار روين یعلم و فناور پارک 

 ،انيبنفناور و دانش یهاو شرکت

 یهاشرکت رو،يتابعه وزارت ن یهاشامل شرکت روين ینوآور بومستيز گرانيباز 

 ،يبزرگ، بخش خصوص يدولتمهين یهاشرکت ،يمراکز پژوهش ،يمادر تخصص

 ...،مرتبط و یهاوزارتخانه ،يالمللنيب یهاشرکت

 و مراکز رشد کشور یعلم و فناور یهاپارک ريسا، 

 وکشور يو پژوهش يو مؤسسات آموزش هادانشگاه ، 

 هاو بانک یو اعتبار يمال مؤسسات. 
 

 

 ارائهخدمات قابل -ی

و  عمومي خدمات، يکيزيف یهارساختيخدمات مربوط به ز ريو سا فضاعالوه بر ارائه خدمات عمومي )شامل:  ،یهاپارکنيرو شبيه ساير  علم و فناوری پارک

توسعه  ایمشاوره خدمات ،توسعه بازار اعتبارات ی،و اعتبار يمال خدمات ،ونقلحراست و حمل ي،پرسرعت و خدمات ارتباط نترنتيا ی،ادار زاتيتجه ،يبانيپشت

مستقر در پارک علم و فناوری  یهاشرکتبه  تنهانهمستقر در آن عرضه خواهد کرد. اين خدمات  یهاشرکترا به  یاژهيو( خدمات يآموزش خدمات ، ووکارکسب

هاب ارتباطي  عنوانبه، ارائه خواهد شد تا پارک بتواند کننديمآب و برق فعاليت  یهاحوزهکشور مستقر بوده و در  یهاپارککه در ساير  ييهاشرکتنيرو، بلکه به 

 بخش خصوص حوزه نيرو با وزارت نيرو ايفای نقش کند. یهاشرکت

 

 ژهیخدمات و -1

 ها صنعت و توسعه ارتباط شرکت نيتأم رهيها به زنجورود شرکت ليتسه

 ،با بازار صنعت

 تيفيک نيدر قبال تضم ديخر نيها )تضمشرکت یبازار تقاضا یسازفعال 

 در صنعت(

 یدر بخش برق و انرژ لوتيمرجع و خدمات تست و پا یهاشگاهيآزما، 

 شگاهيها در نمامحصوالت و خدمات شرکت ياتيبستر تست عمل ارائه 

 ،پارک يدائم

 يونو قان يارتباط یهاتيها با استفاده از ظرفشرکت ياز بازار داخل انتيص 

 ،پارک

 ها و مراکز رشد همکارشبکه پارک یهاتياز ظرف یريگبهره، 

 باارزش افزودهخدمات  -2

 يعلم یهاو مشاوره يو تخصص يفن خدمات، 

 يابيو بازار یبازار ساز خدمات، 

 جذب يدانش فن يابي/ بازاريدانش فن یگذارارزش خدمات /

 ،یگذارهيسرما

 یخدمات مرتبط با انتقال تکنولوژ ارائه، 

 اختراع یو کاربرد يعلم يابيارز، 

 يدانش فن یواگذار اياز فروش  تيحما اي یهمکار، 

 یگذارمتيو ق يارزش دانش فن يبررس، 

 یگريو مرب یراهبر خدمات، 

 وو صنعت هيها و صاحبان سرماشرکت یسازشبکه ،  

 ي.المللنيمطمئن ب استقرار 

 
 

 نگاه کیدر  پارک -3

 رو،ين يمادر تخصص یهاشرکت ريپارک )نظ ياصل نفعانیپارک را ذ یامنا أتيمعنا که ه نياست؛ بد یاو ساختار آن شبکه يمشارکت روين علم و فناوریپارک  تيريمد

کشور  یدر پهنا یامتعدد منطقه یهاسيو پارک در قالب شعب و پرد دهنديم لي( تشکرويبزرگ جنب صنعت ن یهاو شرکت روين يقاتيو تحق يمؤسسات پژوهش

شرکت  182جذب  ینفر برا 3000 يينها تيبا ظرف يپارک جاديساله اافق ده کيدر  رو،يپارک ن یشده برادر نظر گرفته ی. با توجه به فضاهاکنديخدمات خود را ارائه م

 .دهديپارک را نشان م يمشخصات کل ريسا رياست. جدول ز شدهیزيربزرگ و متوسط برنامه

 
 یو قدردان تشکر

مهندس  ،يکالن یدکتر طاهر ،يشبگاه فيدکتر لط انيآقا الخصوصيعل روين یپارک نوآور یاندازو راه يطراح مياز ت رويوزارت ن يو منابع انسان قاتيتحق معاونت

از  نيهمچن. دينمايم ياز وزارت عتف تشکر و قدردان رويپارک ن يدر اخذ مجوز اصول هاآناز بابت تالش و کوشش  انيو مهندس ول ، مهندس مددی مقدمیمحمد

 .و امتنان را دارد يپارک کمال قدردان یاندازراه یمحترم شورا یو اعضا قاتيکل محترم حوزه معاونت تحق رانيمد رو،يمحترم پژوهشگاه ن رانيمد يو همراه یهمکار
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
 شبکه هوشمند یمرکز توسعه فناور این شماره:

یمرکز توسعه فناور نيا جادي. هدف از اديگرد سيمحترم پژوهشگاه تأس استيبا حکم ر 1393ماه در بهمن یشبکه هوشمند آب، برق و انرژ یهایمرکز توسعه فناور

. مرکز توسعه باشديم یژدر حوزه شبکه هوشمند ابتدا در صنعت برق و سپس در صنعت آب و انر ینقش محور یفايا یمرتبط با شبکه هوشمند و تالش برا یها

عتف  یشورا يطرح کالن مل 37از  يکيطرح نمونه  یسازادهيشبکه هوشمند برق و پ يطرح مل يصنعت یمحور یمجر ،یشبکه هوشمند آب، برق و انرژ یهایفناور

 .باشديم

 محورهای تمرکز

 در تفکر و عمل يکپارچگي، 

 تيمأمورموضوع  یو اجرا یريگميدر تصم يستميس نگرش، 

 طرح نفعانيو کارکنان و ذ رانيجانبه همه مدگسترده و همه مشارکت، 

 نيتأم) یکار یهااطالعات و ارتباطات در همه عرصه یبر فناور تمرکز 

 ،(یشبکه برق انرژ یمرکز توسعه فناور یمجر یسازمان مجاز

 طرح شبکه  یو اجرا یو فناور یاز نوآور تيو حما یمحور ييبر دانا توجه

 ،هوشمند و تکثر دانش

 با اصول استاندارد يقاتيتحق یهاطرح تيها و هداپروژه یاجرا یراهبر، 

 مربوطه یاستانداردها هيبر پا یتوسعه فناور یسازنهيزم 

 

 هامأموریت

 شبکه هوشمند آب و  یهایدر حوزه فناور یاول منطقه در عرصه علم و فناور گاهيدر کشور و جا یفناور يبه قطب علم ليجهت ن یفناور تيظرف نيتأم

 یبرق و انرژ

 یو اجرا يالمللنيب یو استانداردها یزيربرنامه یهاتحت روش یشبکه هوشمند منابع انرژ يفن یانتقال فناور ن،يتوسعه، تدو یهاتيفعال هيرو وحدت 

 اندازراستا با چشمهم يپژوهندهيو آ (...و IEAنظير ) يقيمطالعات تطب

 کاربرد ِ شبکه  یسازياستقرار، عرضه و عموم یدر راستا یو خدمات توسعه فناور زاتيتجه یسازیو متعاقباا تجار یسازيسفارش/یسازيجامع بوم تيقابل

فناورانه در  یاهطرح یو دستاوردها جينتا یسازیتجار یبرا یريگياثربخش، پ تيحما ،یگزار استي)س ريپذ ديتجد یهایو انرژ یهوشمند آب و برق انرژ

 (یجانبه فناورو توسعه همه ياساس یازهايرفع ن یراستا

 ييرااج هيوحدت رو یسازاستانداردها و الزامات آن در همگام یسازادهيو پ ييتوسط شناسا "یگستره شبکه هوشمند انرژ" کپارچهيتوسعه  تيظرف نيتأم 

 يالمللنيب یاتوسعه یهافرصت ييشناسا زيو ن يدر سطح جهان ديجد یهایمزبور و رصد فناور یدر استقرار فناور يو خدمات فن عيصنا

 يانسان یروين ييافزاو دانش يفن یتوانمندساز ،يساختار سازمان يو طراح يازسنجيتوسط ن یتوسعه دانش فناور داريو سازوکار پا يانسان یروين زيتجه 

شبکه  یهایورو کاربرد فنا یاندازو راه يتوسعه و ساخت و خدمات فن ق،يتحق یو آحاد( در محورها ني/عاملنفعانيمتخصص کارآمد و متخصص )در حوزه ذ

 هوشمند

 شبکه هوشمند آب و برق و  یهایفناور ريپذو رقابت يبوم زاتياَدَوات و تجه يصنعت دياول منطقه در تول گاهيبه جا يابيسرآمد و دست يبه قطب صنعت لين

 توسعه نهيدر زم( زاتياستاندارد، تجه ،ي)اعم از خدمات تخصص یانرژ

 اهداف کالن

 باشديبه شرح زير م یشبکه هوشمند برق و انرژ یکالن مرکز توسعه فناور یهااز اهداف و برنامه يبرخ: 

  

  در کشورشبکه هوشمند صنعت برق  یهایو توسعه فناور قيتحق یهاتيدر فعال ييهمسو جاديمشارکت و ا 

  صنعت برق کشور یازهاين بر اساسشبکه هوشمند برق  یهاینقشه راه توسعه فناور يروزرسانو به هيته 

  یفناور يعلم یهاها، مراکز رشد و پارکفناور در دانشگاه یبا واحدها يعلم یهمکار 

  رويشبکه هوشمند در پژوهشگاه ن يپژوهش یهاها و پروژهطرح یاجرا تيمحور 

  در توسعه شبکه هوشمند حوزه برق ييهمسو جاديا یارائه خدمات و تالش برا 

  شبکه هوشمند یهاها و پروژهاز طرح يمال تينظام حما جاديا 

  شبکه هوشمند یهاپروژه فيها و تعرطرح نيکالن، تدو یزيربرنامه 

  شبکه هوشمند نهيصنعت برق در زم ازيموردن یهالوتيپا یاندازدر راه یمشاوره و همکار 

  به صنعت برق در زمينه شبکه هوشمند يرساننظارت و اطالع ،یراهبر ت،يهدا 

  بازار یهایازمندين یو توسعه شبکه هوشمند در راستا قاتيتحق يدهجهت 

 
 
 

شبکه هوشمند آب،  یهایطبقه چهارم، مرکز توسعه فناور ،یدادمان، پژوهشگاه نيرو، ساختمان فناور یتهران، شهرک غرب، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/EESG-Center/contact-us سایت:وب                .                  یبرق و انرژ
 



     1400مرداد  –59 شماره

 

 

 نوین در حوزه صنعت برق و انرژی هایفناوریرصد                 

 آسمان   یتابش کنندهخنک                

درجه حرارت باالتر از  ياست که وقت یادهيپد "آسمان یکننده تابشخنک"

موضوع  ني. اکنديم جاديا نيرا در سطح زم خبندانيحد انجماد است، شکل 

و  لياتومب یرهايبادگ ايجلو  شهيش یقطرات آب رو ليدر شب سبب تشک

 .شوديها مچمن یرو خبنداني

که رو  يکه در آن سطح دهدميرخ  يعياتفاق طب کي د،يجد یفناور نيا در

. کنديدر هوا خارج م يتابش حرارت صورتبهخود را  یبه آسمان است، گرما

 .برود زيتا فضا ن توانديم يو حت روديباال م ياز آن گرما به جو فوقان يقسمت

مواد در  يعلوم و مهندس اريستادا "(Aaswath Raman) آسواث رامان"

اثر  نيفت: اگ یاهيانيب يط آنجلسلس ايفرنيبرق دانشگاه کال يدانشکده مهندس

 نيا جهي. نتدهديروشن رخ م یهادر شب ويژهبهها در همه زمان يعيطب طوربه

ن و چه ساختمان، ي، چه خودرو، چه زمدادهازدستکه گرما  يکه جسم شوديم

 ديتول یاختالف دما برا نياز ا ديجد یباشد. فناور طيمح یسردتر از دما يکم

در  یکه بتواند گرما اندکرده جاديرا ا یالهيدانشمندان وس. کنديبرق استفاده م

. کند ليتبد تهيسياطراف را جذب کند و آن را به الکتر یاز هوا شيحال افزا

 بود. تمام ی.دیالمپ ال.ا کيبه روشن کردن  قادربود  ايجادشدهکه  يدستگاه

و  افزارسخت یهادر فروشگاه يشيدستگاه آزما یبرا مورداستفادهقطعات 

 .شد یداريدالر خر 30کمتر از  یانهيتنها با هز يکيالکترون

 يآن مشک طرفيکبود که رنگ  يومينيآلوم سکيد کيمجموعه شامل  نيا

تابش گرما از  یبرا سکيد ني. از اگرفتيسمت رو به آسمان قرار م نيبود و ا

ژنراتور  کيشامل  نيدستگاه همچن ني. اشودياطراف استفاده م یهوا

 لتاژو کياست که در پاسخ به اختالف دما،  يدستگاه نياست و ا کيترموالکتر

 .کنديم ديتول يکيالکتر

. به گفته رامان کنديم ديبرق تول مترمربعبر  واتيليم 25 تقريباا دستگاه  نيا

مشابه است اما  یبا اندازه یديسلول خورش کيکمتر از  اريمقدار بس نياگرچه ا

که از شبکه  ييهابرق در مکان ديتول یبرا يراحتبهدستگاه  نياز ا توانيم

 خارج هستند استفاده کرد. يکيالکتر

 کرانه ریتدب شیشرکت پو ؛معرفي واحدهای مرکز

 مريم زارع :مديرعامل

 88364614: تماس شماره

 info@phystec.ir: يکيپست الکترون 

 :محوری ایده 

  حملآب قابل زريو ساخت دستگاه آناال يطراح

 :فعالیت زمینه

 ،يکياپتوالکترون یهایدر حوزه فناور زاتيتجه يبانيساخت و پشت ،يطراح 

 يقاتيو تحق يشگاهيآزما يتخصص زاتياطالعات و تجه یفناور

 :طرح خالصه

 یريگاندازه یآب به روش نور ييايميش یهاندهيآب، آال زريدستگاه آناال يدر طراح

 یهاهنديآال یريگاندازه تيهستند که قابل ييآب ابزارها ینور یهازري. آناالگردديم

      یکرده و نما یريگشده توسط آب، اندازهنور جذب زانيم یريگآب را با اندازه

به آب، آب آلوده  ندهيخاص هر آال یهاافزودن معرف اروش، ابتدا ب ني. در ادهنديم

ها به نمونه تابانده شده موجاز طول يعي. سپس نور با گستره وسدهديرنگ م رييتغ

 ی. نور عبورشودياز آن جذب نمونه م يمشخص یهاموجو با توجه به رنگ آب، طول

توسط  پسو س هيتجز دهنده،ليتشک یهااز نمونه در اسپکترومتر به مؤلفه

موج مقدار جذب در هر طول بيترتنيا. بهشوديم یآشکارساز ،یآشکارساز نور

در آب  هاندهيجذب، غلظت آال زانينمودن م برهي. سپس با کالشوديم یريگاندازه

 یهاطيدر مح یريگاست تا اندازه یباتر یدستگاه دارا نيخواهد شد. ا نييتع

هر نوع  ینصب روافزار قابلنرم کيبا  تياسازد، و درنه ريپذرا امکان ياتيعمل

 يرانه طراحک ريتدب شيکه توسط شرکت پو ندوزيتبلت تحت و ايتاپ لپ وتر،يکامپ

 ها فراهم خواهد بود.داده زيو آنال هافيخواهد شد، امکان مشاهده ط

 :هدف بازار 

 های کنترل و کيفيت.های بخار و سيکل ترکيبي، آزمايشگاهنيروگاه 

محصول  یبر رو يشگاهيآزما یهاشده و تستدستگاه ساخته :وضعیت آخرین

محصول بر اساس سفارش  ليشده است. در حال حاضر امکان ساخت و تحوانجام

 فروش منعقد نموده است. نهيدر زم ييشرکت قراردادها نيوجود دارد. ا

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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 اردبيل. -ي ليدانشگاه محقق اردب: برگزار کنند ،1400 شهريور 09، "یانرژ تیریو مد یفناور یالمللنیبکنفرانس  نیهفتم" .1

 کردستان. -دانشگاه کردستان : برگزار کنند ،1400 آبان 19 ،"باران ریسطوح آبگ یهاسامانه یالمللنیبکنفرانس  نیدهم" .2

دانشگاه : برگزار کنند ،1400 آبان 24 ،"یانرژ یهاستمیس کیو اگزرژواکونوم یاگزرژ ،یانرژ لیتحل یمل شیهما نیاول " .3

 .گلستان -آبادکتول يواحد عل يآزاد اسالم

، برگزارکننده: 1400 مهر 30، "رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یدانش و فناور یالمللنیب شیهما نیششم" .4

 تهران. -توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان یهاشيهما برگزارکنندهسسه ؤم

، برگزارکننده: 1400 مهر 30 ،"نرایا وتریو کامپ کیبرق مکان یمهندس یدانش و فناور یالمللنیبکنفرانس  نیهفتم" .5

 تهران. -توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان یهاشيهما برگزارکنندهسسه ؤم

6.  
 

 
 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهيد دادمان،            

 .پژوهشگاه نيرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 
    
   

http://www.eptp.ir/
mailto:info@eptp.ir
mailto:info@eptp.ir

