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 سخن نخست              
 

به  ستیکرونا، قرار ن میکردیکه فکر م ییهمان روزها یعنیبه گوشمان خورد،  ب،یوغربیعج یماریب کی وعیش یهازمزمه نیکه نخست ییاز روزها

 یهالشمدت، بشر با چا نیو در طول ا گذردیماه م ستیبه ب کیحداکثر چند ماه خواهد بود، نزد ایچند هفته  همانیم د،یایو اگر هم ب دیایسراغمان ب

برمال  یو اقتصاد یاجتماع یهافناورانه را در ساحت یساختارها یبرخ یزمان، هم ناکارآمدطور همکه به ییهامواجه شده است. چالش یزیانگشگفت

عملکرد جامعه  سهیرا نشان داد. مقا یشمولجهان یدادهایرو نی... توان بشر در مواجهه با چنبه واکسن و یابیدست رینظ ییهادر حوزه ،همو خت سا

 ای یکارآمد یگفتار بررس نیهدف ما در ا وجودنی. باادهدیرا به ما نشان م وستاریپ نیا یدو سو یخوببه ن،یشیپ یهابا نمونه یریگ همهنیدر ا یبشر

خصوص در گوشه و کنار جهان درگرفته  نیدر ا یاریبس یچالش یهاهرچند که بحث ست،ین یعیطب یایدر مواجهه با بال یبشر یدستاوردها یناکارآمد

مخوفش،  یهامنحوس با همه تقالها و جهش روسیو نیاندک، اآن است که اندک دیآیگوناگون به دست م یدر کشورها یدانیاست. آنچه از شواهد م

الزم  یهاست به فکر سازوکارهامدت نانه،یکارآفر یدر بافتارها ژهیوبه یحوزه فناور گذاراناستیو س دیمردم بر خواهد چ یبساط خود را از کار و زندگ

 پیتازه در گلوبال انترپرنرش یبررس کی جیاند. نتاافتاده دند،ید یجد یهابیفناورانه، که در دوران کرونا آس یوکارهاکسب تیوضع یابیو باز اءیاح یبرا

بر  دیها باچارچوب نی. امیدار ازیدر جهان پساکرونا ن نانیت از کارآفریحما یجامع، منسجم و مناسب برا یهاکه ما به چارچوب دهدینشان م تور،یمان

مند شوند. دوم، ها بهرهباخبر و از آن هااستیس نیاز ا نانیاز کارآفر یعیکه گروه وس یاگونهپنج اصل استوار باشند: نخست، ارتباطات شفاف و موجز، به

و توجه به ابعاد گوناگون  انهیکل گرا یدر نگاه هااستیپابرجا ماندن س ازمندین یآورتاب ش،بخ نی. در اهااستیدر س یریپذتیو مسئول یآورتاب

اشاره دارد تا اقدامات ضمن هر  هااستیس یسازادهیو پ یتفکر بلندمدت در طراح یریکارگبه به زین یریپذتیفناورانه است. مسئول یوکارهاکسب

هم  یگرید یمسئله رو نی. ادیرا پر نما ینیبوم کارآفر ستیز رموجود د یهاشکاف اًیشود و ثان یطراح قیدق یهابر مطالعات و داده یاوالً مبتن استیس

از  یتیحما ی. بعد سوم سازوکارهاردیگیوکارها صورت ماز کسب تیاست که ابتدائاً باهدف حما ییهااستیگاه ناخواسته س جیدارد و آن توجه به نتا

اشاره دارد. هدف  هااستیس یسازادهیو پ یدر طراح دیابزارها و اقدامات جد ندها،یفرآ یریکارگو به یبه موضوع نوآور ونا،وکارها در دوران پساکرکسب

است که جامعه  ییهاراهکارها در مواجهه با چالش یو کارآمد تیفیاز ک نانیاطم ،یتیحما یهااستیو توسعه س ینوآورانه در طراح یکردهایرو نیا

 یهااستیجهت مهم است که سبعد ازآن نی. اگرددیبازم هااستیس یسازبا آن مواجه است. بعد چهارم، به ساده ندهیخواه در زمان حال و خواه در آ

 میدوران کرونا، تصم یهافرصت ییکه با شناسا یواردان و افرادتازه یبرا دیبا ده،یدبیآس یوکارهااز کسب تیحما یبرا یریعالوه برجهت گ یتیحما

چارچوب، ناظر به مسئله  نیبعد پنجم از ا تیدرک و استفاده باشد. درنهاشفاف و قابل زیاند، ندر دوران پساکرونا گرفته ینیورود به بافتار کارآفر هب

صرف  ازمندیت کند، نیفناورانه نوپا حما یوکارهاصورت مؤثر از کسبکه بتواند به قیدق یتیحما یهابه بسته یابیدست گر،یدانیباست. به یسازآماده

که  دهدینشان م ادشده،یمطالعه  جیاها را در عرصه اجرا کاهش خواهد داد. نتآن یکارآمد بیضر ها،استیس نیا یدر طراح یزدگزمان است. شتاب

 ط،یشرا نیدارد. در ا قرارآخر  گاهی( در جاNECI) ینیکارآفر یدر شاخص بافتار مل 15/3کشور مطالعه شده، با نمره  56 نیمتأسفانه کشور ما در ب

نشان  ندهیاست. تنها آ یو قانون یحقوق یندهایفرا یسازو ساده یتالیجیوکارها، شامل داز کسب تیدر حما گذاراناستیس یبرا یاصل یشنهادهایپ

رو آماده  شیدشوار پ یهاتیوضع یو خود را برا میادرس گرفته یچالش جهان نیتا چه اندازه از ا بوم،ستیز نیخواهد داد، ما در سطوح مختلف ا

 .  میاساخته
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 ریمد ،یدکتر قربان یراستا آقا نی. در اندینما

ضمن  ،یمحترم مرکز رشد دانشگاه آزاد سار

از  یو معنو یمال یهاتیبر لزوم حما دیتأک

را  ینوآور یسرا یاندازفناور، راه یهاشرکت

مفید و  یگامبا همکاری یکدیگر در منطقه، 

مراکز دانست.  نیا ییدر جهت شکوفا مؤثر

سرپرست محترم  ،یدکتر خان محمد یآقا

ضمن نیز مازندران  یو پژوهش یواحد آموزش

و افق  ندهیاز موارد فوق، آ یابراز خرسند

محصوالت  یسازیمراکز رشد را تجار

 دیاعالم نموده و تأک در این مراکز دشدهیتول

 یهاتیو ظرف لیداشتند با توجه به پتانس

و  کارآفرینیموجبات  توانیموجود منطقه، م

را که هدف  محوردانش یوکارهاکسبایجاد 

 کشور است، فراهم آورد. رشد  راکزم یاصل
 

 
 

 رشیپذ تهیجلسه کم نیاول یبرگزار -ج

فناور صنعت آب و  یهامرکز رشد واحد

 1400در سال  جانیبرق آذربا

مرکز رشد  رشیپذ تهیجلسه کم نیاول

شعبه فناور صنعت آب و برق  یهاواحد

 خیدر تار 1400در سال  جانیآذربا

جلسه دو  نی. در ابرگزار شد 22/06/1400

دستگاه  دیو تول یطراح" نیطرح با عناو

از شرکت آرتان  "یصنعت زریپاور آناال

 ستمیس"و  جانیصنعت آذربا نیلگیب

)ارت( و  نیاتصال زم تیریهوشمند مد

از شرکت  "برق عینول در شبکه توز

ارس که توسط  کیمکاترون یمهندس ریاکس

با حضور  د،یها ارائه گردآن شرکت ندگانینما

و داوران و  جانیآذربا شعبه رشیپذ تهیکم

 ریمد س،یو رئ یصورت حضورمشاور مرکز به

برق  یو مشاوران مرکز توسعه فناور رشیپذ

 ،یصورت مجازبه روینپژوهشگاه  یو انرژ

پس از  دیقرار گرفت. مقرر گرد یموردبررس

 یانجام اصالحات الزم، طرح اول به شورا

مرکز رشد ارسال و طرح دوم مجدداً در 

قرار  یموردبررس رشیپذ تهیکم یجلسات آت

  .ردیگ

 تیدرنهاقرار گرفت.   یموردبررستوسط شورا 

واحد در مرکز رشد  نیشورا با استقرار ا

 نیموافقت نمود. در ارتباط با ا روین شگاهپژوه

از مراکز  یبا برخ آنبا توجه به ارتباط  ،طرح

و  یمانند مرکز آزمون، بازرس رویپژوهشگاه ن

مرکز  نیهمچن ( وروی)آبان رویاستاندارد ن

نمود که  شنهادینانو، شورا پ یتوسعه فناور

 شبردیتعامل و پ یدر راستا انیمتقاض

 نیا بادر دوران استقرار خود،  خود  یهابرنامه

 .داشته باشند مؤثرمراکز ارتباط 
  

 اخبار شعب مرکز رشد
 

 ینامه همکارتفاهمتبادل  -الف

مرکز رشد  نیمشترک ب

فناور صنعت آب و برق )شعبه  یواحدها

استان  ی( و پارک علم و فناورجانیآذربا

 یشرق جانیآذربا

 یهایو توسعه همکار تیدر راستای تقو

مرکز رشد  نیب یانامهمشترک، تفاهم

فناور صنعت آب و برق )شعبه  یواحدها

استان  ی( و پارک علم و فناورجانیآذربا

 نی. بر اساس ادیتبادل گرد یشرق جانیآذربا

 ،یفناور بومستیز گرینامه هر دو بازتفاهم

 یهایالزم را در جهت توسعه فناور یهمکار

صنعت آب و برق را انجام خواهند داد  ازیموردن

دو  یافزارو نرم یافزارسخت یهاتیو ظرف

 تیفناور و حما یهارشد شرکت یطرف را برا

در حوزه صنعت آب  انیبندانش یهاشرکت زا

 نیو برق، به اشتراک خواهند گذاشت. ا

 شیپر وسفیدکتر  یآقا ینامه از سوتفاهم

 یو پژوهش یسرپرست مجتمع آموزش

 یواعظ دکتر عبدالرضا یو آقا رویپژوهشگاه ن

استان  یپارک علم و فناور سیرئ ریه

 .دیامضاء گرد یشرق جانیآذربا
 

 

مشترک  یهمکار نامهتفاهمتبادل  -ب

 فناور یواحدهامرکز رشد شعبه  نیب

مرکز  مازندران و دربرق  صنعت آب و

 یدانشگاه آزاد سار فناور یواحدهارشد 
 متعهدنامه هردو طرف تفاهم نیبر اساس ا

الزم را در جهت  یهایهمکار تا اندشده

صنعت آب و برق  ازیموردن یهایتوسعه فناور

و  یافزارسخت یهاتیانجام داده و از ظرف

 نوپا و یهاخود جهت رشد شرکت یافزارنرم

 استفاده فناور فعال در حوزه صنعت آب و برق

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

در  رشیپذ تهیجلسه کم نیپنجم

. برگزار شد 08/06/1400 خیدر تار 1400سال 

ارتقاء توان و بازده پنل"جلسه طرح  نیدر ا

محمود رضا  یجانب آقااز  "یدیخورش یها

قرار گرفت. پس از  یابیارائه و مورد ارز یشاهرخ

و  یابعاد فن یو بررس یتوسط متقاض طرحارائه 

، مقرر شد پس از انجام اصالحات الزم، آن یمال

 نیمرکز ارائه گردد. ششم یطرح در شورا نیا

 21/06/1400 خیدر تارنیز  رشیپذ تهیجلسه کم

 ریتأث یبرس" نبا عنوا گریطرح د یبا بررس

در  یگاز یهانیتورباز  یبرداربهره میرژ

 "قطعات بیتخر یهازمیبروز و رشد مکان

که  دیگردارائه  یمهندس سرو یتوسط آقا

 ،مرکز یطرح در شورا نیبا ارائه ا تهیکم یاعضا

، کمیته موردنظرمنوط به انجام اصالحات 

 موافقت کردند.
 

 یاشور نیپنجمو  هفتاد یبرگزار

 مرکز
مرکز در روز  یشورا نیو پنجم هفتاد

دو طرح  یبا بررس 23/06/1400مورخ  شنبهسه

نشست، ابتدا طرح با عنوان  نی. در ابرگزار شد

 سیفرانس یآب نیو ساخت تورب یطراح"

وهابزاده  یمهد یتوسط آقا "مگاوات( 10 ری)ز

مطرح و پس از ارائه،  وستیبه شرح پ یزرگر

اعضا مطرح  طتوس یو اقتصاد یفن سؤاالت

قرار  یموردبررسو طرح از جهات گوناگون  دیگرد

شورا با استقرار واحد فوق در  تیدرنهاگرفت. 

موافقت نمود.  رویمرکز رشد پژوهشگاه ن

 یو توجه متقاض یریگیشورا بر لزوم پ نیهمچن

الزم در خصوص طرح فوق  یبه اخذ مجوزها

 نمودند.  دیتأک
 

 
توان و  ارتقاء"با عنوان  یگریطرح د ،در ادامه

 انیتوسط آقا" یدیخورش یهابازده پنل

 و ارائه و فرهان شاکر یمحمود رضا شاهرخ
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 بیشتر بدانیم
 

 هاآن تیموفق لیکردند و دال داینجات پ یوکار که از رکود اقتصادکسب چهار

نامساعد  یاقتصاد طیاز آن مح شوندیوکارها موفق ممشخص نبود کدام کسب 2008سال  یرکود اقتصاد یط

چون گوگل و اپل خواهند بود با  ییهابود که غول نیمشخص بود ا که یزی. تنها چدرببرندجان سالم به 

رکود  نیا گر،ید یهاشرکتاز  یاریبس یبرا کنیبمانند. ل یباق دانیخود همچنان در م یورسم و سودآوراسم

 طیو شرا ماتینامال یها هم بودند که باوجود تماماز شرکت یادیتعداد ز حالنیباا .بود یزندگ انیمنزله پابه

 تیموفق نیا لیموارد، دل یدشوار توانستند در دوران رکود زنده بمانند و همچنان رونق داشته باشند. در برخ

 ،یبه مشتر یاختصاصخدمات  ارائه لشیدل زیمواقع ن یدر برخ کردند،یبود که عرضه م یها، کاالها و خدماتآن

کردند. در  داینجات پ یبحران مال نیاز ا یمختلف یهاوهیبه ش یها و افراد عادها بود. شرکتآن یشانسخوش صرفاً ای انیمشتر دیها از دبرند آن تیاهم

 یاقتصاد ندهیدر آها شرکت آن میدهیم حیو توض ندیایب رونیرکود بزرگ سربلند ب نیکه توانستند از ا میکنیم یوکار را به شما معرفپنج کسب نجایا

 .خواهد داشت یتیچه وضع کینزد
 

 (Groupon) گروپن
را امتحان کنند. تا آنکه در  یدیجد هایفعالیت ایبخرند، به رستوران بروند  خواهندیرا که م ییکنندگان نتوانند کاالهاباعث شده بود مصرف رکود

 نیا .کردیم ضهعر فیها را با تخفشرکت یرضروریمعامالت روزانه که خدمات غ یبرا یتیساشد؛ وب دانیگروپن وارد م( 2008بحبوحه رکود )نوامبر 

در  ،و توانست ظرف دو سال اول افتیسرعت گسترش به فرستد،یمردم م یبرا لیمیرا با ا یمحل یوکارهامربوط به کسب یهافیشرکت که هرروز تخف

اما  یرضروریغ یکاالها یتمامبه یامکان دسترس گروپن .ابدیدالر در سال دست  ونیلیم 500معادل  یکند و به سود تیبازار فعال 300کشور و  35

رکود، گوگل  انیبعد از پا کنیکرد. ل دایبه سود دست پ بیترت نیشده بودند فراهم کرد و بد دیآن ناام دیکه از خر یطیرا در شرا انیموردعالقه مشتر

کرده است به  یرا سپر یخوش یاز بازماندگان رکود که روزها یکیعنوان ت نکرد و همچنان بهگروپن را مطرح کرد، اما گروپن موافق دیخر شنهادیپ

 .دهدیادامه م تیفعال
 

 (Wells Fargo) فارگو ولز
تر ولز فارگو کارها را ساده کهیدرحال کردند،یم یگذارهیها سرماوکارها و شرکتکسب یرو عمدتاً یگذارهیبزرگ سرما یهازمان رکود، شرکت در

 .توانست رشد کند یکرد بلکه حت دایتنها از رکود نجات پگرفت و نه

تنها به مالکان امالک بلکه به متنوع بود که نه یدهوام ستمیس کیشعبه و توسعه  یدر فضا یبر فروش محصوالت مال یوکار ولز فارگو، مبتنکسب مدل

که به هر  ودندبه دنبال آن ب گرید یها. بانکدادیوام خودرو بودند، وام م یکه متقاض ییهاو آن ،یو کشاورز یکوچک، فعاالن بخش انرژ یوکارهاکسب

کار  نیکرد که با ا یداریرا خر ایها را در نظر گرفته بود و فقط شرکت واکوولز فارگو حداقل کهیدهند، درحال شیممکن تعداد شعب خود را افزا قیطر

به  زین ندهیدر آ رودیم دیمبماند و ا یتا امروز موفق باق جهیجذب کند و درنت هیدو برابر شد و توانست سرما کایآمر یتعداد شعبش در سواحل شرق

 .ادامه دهد شیهاشرفتیپ
 

 (Etrade) دیتر یا
که قبل از رکود در شرکت اتخاذشده بود و مسبب آن، شکستن حباب  ییهامیاست که به سبب تصم نیآنال یشرکت کارگزار کی دیتر یا

در ( hedge fund) هیصندوق پوشش سرما کیکه  تادلیشد. س انیگذشته بود، متحمل سه سال ضرر و ز یهاسال یط ینترنتیا یوکارهاکسب

خود ادامه دهد.  اتیبه ح 2008سال  یکرد و به او کمک کرد تا قبل از رکود مال یداریخر 200۷شرکت را در سال  نیا یرهن یویبود، پورتفول کاگویش

باعث شد بتواند از رکود  10به  1سهام معکوس  هیو تجز دیجد رعاملیرا پشت سر گذاشت و مد یراتییتغ اشیتیریمد ستمیدر س دیتر یسپس ا

ی، به نظر مMSN Moneyبه گزارش یول ابد،یداشته بازرا که قبل از رکود  یقدرتهنوز نتوانسته است  دیتر یا گرچها .بردجان سالم به درب یاقتصاد

 یرا دارد. ا "سابق تیبازگشت به وضع لیپتانس" یتیریمد یهایریگمیدر تصم رییو تغ هانهیکاهش هز وها،یفروش پورتفول لیشرکت، به دل نیا رسد

 .کند دایتوانست از رکود نجات پ اش،یمطمئن قدرت مال و رشد شیزهایخود، ارزش فرانش درتمندبرند ق قیاز طر دیتر
 

 (Netflix) کسیفل نت
رونق داشت  یکه زمان ییویدیو یهالمیفروشگاه اجاره ف کی تیوکارها در دوران رکود است که در واکنش به وضعکسب نیتراز موفق یکی کسیفل نت

یم ارائه( Comcast) کامکست ایاپل  قیرا از طر ویدیشرکت خدمات ارسال و نیبه وجود آمد. ا گذراند،یرا م اشیانیپا یرکود روزها طیدر شرا یول

 ارائهبر  یشرکت مبن نیا دیطرح جد ت،یموفق نیا لیعضو جذب کند. دل ونیلیم 3توانست  کسیدر اوج رکود، نت فل یعنی، 200۹سال  در .کرد

ها سرگرم شوند و و برنامه هالمیف نیدر طول ماه با ا ینامحدود زانیبه م دادیمشترکان اجازه مکه به  بود الیس یونیزیتلو یهامجموعهو  هالمیف

که به  یواسطه خدماتبه زیو ن مختلف یهایگذارمتیبا افزودن خدمات مختلف و ق کسی. نت فلدادیم ارائه زیرا ن لمیخدمات ارسال ف زمان،مه

 از شیو ب دهدیهمچنان به رشد خود ادامه م کسیواسطه شناخته شدن برندش توانست موفق شود. امروزه نت فلبه تیو درنها دادیم ارائه انیمشتر
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

گیالن یپارک علم و فناوراین شماره:   

 تیامکان فعالعلم و فناوری کشور،  هایپارکاین پارک نیز شبیه سایر . ه استکرد تیشروع به فعال 1382پنجم مهرماه  از النیگ یپارک علم و فناور

 هایزمینه ،یالزم جهت انتقال و توسعه فناور هایبستررا فراهم کرده و با ایجاد  یاقتصاد طیمح کیدر  نیمحور و کارآفردانش و متوسطکوچک  یهاشرکت

قطب علم و  جادیا" اندازچشماین پارک  محقق کرده است.را  یجهان یبه بازارها نانیورود کارآفر و گذار خارجیسرمایهافزوده باال، جذب با ارزش دیتول

را برای خود  "خزر یایحوزه در یبا کشورها یتعامل فناور یمنطقه و برقرار یو اقتصاد یمیهای اقلبر قابلیت دیشمال کشور با تأک یفناور

 :کندمیدر منطقه خود دنبال را  ریاهداف ز ترسیم کرده و
 

 آن سازیبومیو  یفناور انتقال ،یفناور دیتول، 

 یفناور سازیتجاریدر  لیتسه، 

 منطقه یبه توسعه و رونق اقتصاد کمک، 

 محور یدانش و فناور هایفعالیتتوسعه  قیاز طر افزودهارزشبه ارتقاء  کمک، 

 منطقه هایقابلیتو  یمیاقل هایویژگیفناورانه سازگار با  ینیکارآفر هایفعالیت توسعه، 

 ویدیو تول ییبه مراکز اجرا یقاتیو تحق یاز مراکز دانشگاه یدر انتقال فناور لیتسه ، 

 یو خدمات یدیتول نینو هایتشکل جادیدر ا مساعدت. 
 

 مخابرات الکترونیک، برق، ،فناوریزیست و غذایی صنایع کشاورزی، سالمت، و دارو پزشکی، مهندسی صنعتی، طراحی و مکانیک ارتباطات، و اطالعات فناوری

 رشد مراکز در مستقر فناور واحدهای فعالیت زمینه زیستمحیط و گردشگری تخصصی، خدمات عمران، و معماری پتروشیمی، و نانو مواد، شیمی، انرژی، و

 .است پارک این اقماری

فناوری و ایجاد فرآیند همرسانی فناورانه بین  سازیتجاریتسهیل در  باهدف ایمنطقهفن بازار  اندازیراهبه  توانمیدر این پارک  شدهانجاماقدامات  ازجمله

دانشگاه گیالن، مرکز بیوتکنولوژی، جهاد "چهار مرکز رشد مشترک  اندازیراهمرکز رشد صنایع خالق،  اندازیراهو متقاضیان فناوری در گیالن،  کنندگانعرضه

ی وزارت علوم، تحقیقات و ، برگزاری اولین برنامه ملی گرنت فناوری با همکارق پژوهش و فناوری غیردولتی گیالنصندو اندازیراه، "کشاورزی و گردشگری

استان گیالن )آستارا، بندر انزلی،  هایشهرستانمراکز رشد اقماری در  اندازیراهو فناوری، برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار کشور 

خالق توسط پارک علم و فناوری گیالن در حال فعالیت و دفتر کانون و شکوفایی  5۷افتتاح اشاره کرد.  ...(و رودبار، آستانه اشرفیه، رشت، رودسر، تالش

آپی رشت، برپایی مجموعه رویدادهای از دانایی تا رویداد استارت 48استان، برپایی  و دانشجویی در این آموزیدانشفناورانه در سطح  هایایدهحمایت از 

 هایفعالیتشخصی از دیگر  وکارکسب اندازیراهلمی و عملی افراد مشتاق به تقویت اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش ع باهدفدارایی در سطح گیالن 

 این پارک بوده است.
 

 پارک خالق صنایع نوآوری مرکز

 با که صنایعی به خالق، صنایع بومزیست تعریف طبق) خالق صنایع نوآوری مرکز تنها و اولین عنوانبه گیالن فناوری و علم پارک خالق صنایع نوآوری مرکز

 در بتواند که صنعتی هر درواقع ،گویندمی خالق صنایع دهندمی توسعه و رشد را شانوکارکسب فناورانه و اقتصادی هنری، علمی، هایخالقیت از استفاده

 و توانایی به توجه با کشور، شمال.( شودیم نامیده خالق صنعت نوعیبه کند استفاده خالقانه هایروش از خود خدمات یا محصوالت ارائه و معرفی ،تأمین

 و شنیداری و دیداری صنایع نمایشی، و تجسمی هنرهای ،یدستعیصنا گردشگری، نرم، یهایفناور قبیل از خالق صنایع حوزه در استان بومزیست ظرفیت

 .است گیالنی خالق یهاشرکت پذیرش جذب آماده معماری طراحی
 

 پارک در آیینه اعداد و ارقام

 فناوری و علم پارک در مستقر فناور واحدهای محصوالت تعداد و واحد 238 برابر ۹۹ سال در گیالن فناوری و علم پارک در مستقر فناور واحدهای تعداد

 سوی از 13۹8 سال در. است کرده ییزااشتغال نفر ۷35 حدود برای ۹۹ سال در پارک این بعالوه. است بوده محصول 254 حدود 13۹۹ سال در گیالن استان

 پرداختی تسهیالت ازجمله مختلف یهابخش در ریال میلیون 404 و میلیارد 202 ارزش به تسهیالت فقره 116 گیالن یردولتیغ فناوری و پژوهش صندوق

. است شدهپرداخت استان فناوری و علم پارک عاملیت پرداختی تسهیالت و یجمهورسیرئ معاونت نامهتفاهم ،سازیتجاری داخلی، منابع اعتباری، خط کرونا،

 و پارک این در مستقر انیبندانش یهاشرکت تولیدات از ییهانمونه ،آالتنیماش قطعات ،کشآفت مواد شیمیایی، یهامحلول صنعتی، یهامشعل انواع تولید

 بوده دالر هزار 600 معادل 13۹۹ سال در و دالر هزار 352 معادل ۹8 سال در صادرات این میزان. است غیره و ترکیه عراق، ازجمله کشورهایی به آن صادرات

 .است
سازی فعاالن حقیقی و حقوقی شبکه باهدف 1401رشد کشور در سال  مراکز و فناوری هایپارک علمی انجمن پارک علم و فناوری گیالن، میزبان دومین کنفرانس

 خواهد بود.حوزه نوآوری و فناوری 

 

 

 .النیگ یپارک علم و فناور ،یراز دانیم، رشتگیالن، استان  آدرس:

 www.gstp.ir سایت:وب
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 مطلب کوتاه علمی

 بخش دوم -یصنعت یهاکننیریشآب

 (Reverse Osmosis Desalination)س کن اسمز معکوشیرینآب -1

ترین روش شیرین عنوان اقتصادیبهفرایند اسمز معکوس اگرچه قدمت کمتری نسبت به فرایندهای حرارتی شیرین سازی آب دریا دارد، ولی امروزه 

شود. طی این فرایند آب دریا تراوا عبور داده میشور دریا با فشار باال از غشای نیمهگیرد. در این فرایند آبسازی در احجام وسیع مورداستفاده قرار می

 .شودگردانده میشود که آب خیلی شور مجدداً به دریا بازبه دو جریان آب شیرین و آب خیلی شور تقسیم می
 

 
شود. بخش تصفیه، ممبران و تصفیه نهایی( تشکیل میز سه بخش )پیشا( ROد اسمز معکوس )فراینگیری از فرایند شیرین سازی آب با بهره

د شوتراوایی را شامل مینیمهاهای ، غشیق مواد شیمیایی است. بخش ممبرانتصفیه معمواًل شامل فیلتراسیون ذرات، فیلتراسیون میکرونی و تزرپیش

وسیله تصفیه عبور کرده است با اعمال فشار باالتر از فشار اسمزی بهشوری که از مرحله پیشگیرند و آبفشار قرار میکه در داخل مخازن تحت

 شوند. های فشارقوی به این غشاها وارد میپمپ

و تزریق کلر موردنیاز برای ضدعفونی آب بر اساس رعایت  PH نظیر آهک جهت تنظیم میزان تزریق مواد شیمیاییبخش تصفیه نهایی عموماً شامل 

 هایدستگاهباشد. معموالً های توزیع آب میدیدگی سیستماستاندارهای بهداشت عمومی جهت مصرف آب تولیدی و همچنین جلوگیری از آسیب

 .دنشوهای کوچک، کلیه مراحل تصفیه آب را شامل میدر ظرفیت تصفیه آب صنعتی

تیابی به میزان جهت دس RO هایمیزان شوری آب در مناطق مختلف رابطه مستقیم دارد. توسعه ممبران با ،میزان انرژی مصرفی جهت تصفیه آب

های بازیاب انرژی در همچنین توسعه بهتر دستگاه ؛گیرداال ضمن حفظ نفوذپذیری، پتانسیل کاهش مصرف انرژی را دربر میب  (rejection)دورریز 

تصفیه دارد، ا مرحله پیشکاهش میزان مصرف انرژی تأثیر به سزایی دارد. ازآنجاکه تصفیه مؤثر با استفاده از فرایند اسمز معکوس ارتباط مستقیمی ب

دارد؛ برای مثال در هنگام حذف مواد جامد معلق از  یتوجهتصفیه بسته به نوع آب مورد تصفیه اهمیت قابلنتیجتاً انتخاب غشاءهای مرحله پیش

 .شودوفیلتراسیون استفاده میها از نانمیکروفیلتراسیون و برای حذف کلوئیدها/کدورت مواد آلی از الترافیلتراسیون و جهت حذف سختی و سولفات

تر آب تولیدی در این های اخیر، بهای پایینهای اسمز معکوس نسبت به فرایندهای حرارتی در سالکنشیرینترین عامل توسعه آبمهم

ت آب شیرین تولیدی گذاری اولیه منجر به کاهش قیمهای سرمایهتوجه فناوری ساخت ممبران و کاهش هزینهپیشرفت قابل. ها استکنشیرینآب

زدایی بر مبنای فرایند اسمز معکوس طراحی و های اخیر، اکثر واحدهای بزرگ نمکفرایند اسمز معکوس شده است. به همین دلیل در سال

 اندشدهساخته
 

 (Co-generation Using Nuclear Energy) یاهای هستهحرارتی در نیروگاه-کن غشاییشیرینآب -2
 .شودمیگذاری منابعی مانند مصرف مشترک آب دریا و سایر تجهیزات زیرساختی اشتراک موجبها، نیروگاه درکن شیریناستقرار سیستم آب

هتر وری ترمودینامیکی بهای طراحی ذاتی برای بهرهسازی اقتصادی، دارای استراتژیریزی برای دو عمل تأثیرگذار )آب و قدرت( عالوه بر بهینهبرنامه

شود، استفاده می ییزداعنوان منبع انرژی برای فرایندهای نمکای بهباشد. تولید آب آشامیدنی از آب دریا در تجهیزاتی که در آن از راکتور هستهمی

سازی مورداستفاده  های الکتریکی و حرارتی همان بخش، برای فرایند شیرینشوند. همچنین از انرژیای شناخته میهای هستهکنشیرینعنوان آببه

  .گیردقرار می

از  .است ییکردن غشا نیریو ش یحرارت کنندهنیریش یاهسته یهاروگاهیشامل  ن ایکردن آب در نیریدر ش یاهسته یاستفاده از انرژ یهایفناور

شامل  یاهسته یکردن حرارت نیریروش ش اساس. اشاره کرد MED و MSF توان بهمیکردن آب  نیریش یبرا یاهسته یحرارت یهاروش نیترعمده

کردن آب از  نیریش یبرا یاهسته یهاروگاهیدرصد ن 60ه ( کMulti-stage flash distillation) MSF درروشمثال  طوربه .آب است عانیو م ریتبخ

 ندیفرآ یاز آب بخار شده و ط یبخش افت،ی شیآن افزا یدما ازآنکهپسو  شدهمنتقلکننده رآکتور به درون استخر احاطه ایآب در برند،یآن بهره م

 نیو همچن نییپا یبا دما یروش امکان استفاده از رآکتورها نیاستفاده از ا یایمزا نیترمهم .شودیم لیتبد نیریپروسه به آب ش کیدر طول  عانیم

 کرده است.   زیها متماروش گریکردن آب را از د نیریش یاروش هسته نیا ا،یمزا نیآن است و ا ساتیساده بودن ساخت تأس
 

 خورشیدی یهاکننیریشآبج( 

کند. می تأمینشود که انرژی موردنیاز برای شیرین سازی آب را از خورشید شوری گفته میکن خورشیدی به واحد شیرین سازی آبشیرینآب

 شوند. در فرایند حرارتی از انرژی حرارتی برای تبخیر های شور به فرایندهای حرارتی و اسمز معکوس محدود میفرایندهای تجاری شیرین سازی آب

 

 

https://www.faran-company.com/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.faran-company.com/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d8%b4%db%8c%d9%85%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/
https://www.faran-company.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
https://www.faran-company.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/
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 شود.شود. میعان آب بخار حاصل از فرایند تبخیر منجر به تولید آب شیرین میشور استفاده میآب

انرژی  تأمینهای خورشیدی سهموی خطی یا کلکتورهای فرنل برای ارتی، از انرژی حرارتی خورشید مبتنی بر نیروگاهکن خورشیدی حرشیریندر آب

های خورشیدی مبتنی بر اسمز معکوس نیز با استفاده از انرژی الکتریکی حاصل از فناوری کنشیرینشود. آبموردنیاز برای تبخیر استفاده می

 .کنندمی تأمینکن را شیرینالکتروموتورهای پمپ فشارقوی آب فتوولتائیک، توان موردنیاز
 

 فتوولتائیک-کن اسمز معکوسشیرینآب -1

اند و انرژی الکتریکی موردنیاز در سیستم اسمز معکوس را خورشیدی در ارتباط قرارگرفته بسیاری از واحدهای اسمز معکوس با سیستم فتوولتائیک

عنوان یک صورت مستقیم است و بهبه کنند؛ اما برخالف نیاز سیستم اسمز معکوس به جریان متناوب، جریان تولیدی از سیستم فتوولتائیکمی تأمین

اصله در شود. همچنین جریان ایجادشده بالفبه متناوب تبدیل می های فتوولتائیکروش متداول با استفاده از اینورتر، جریان مستقیم ایجادشده از پنل

بدون نیاز به اینورتر در  DC ها به یک موتورهایی برای اتصال پنلگیرد. در حال حاضر پیشرفتهای سیستم اسمز معکوس مورداستفاده قرار میپمپ

کارکرد مداوم سیستم پذیر است. بااطالع از اهمیت به پمپ امکان فشار صورت گرفته است. در این حالت اتصال مستقیم از پنل فتوولتائیکهای کمپمپ

س اسمز معکوس و برای جلوگیری از خاموش شدن سیستم، با افزودن یک منبع ذخیره انرژی در ساعات شبانه، ادامه روند فعالیت سیستم اسمز معکو

 .شودپذیر میامکان

گذاری های سرمایهاند. هزینهموفقیت اجراشدهمترمکعب در روز با  50 تا 0٫5های با ظرفیت شده اسمز معکوس و فتوولتائیکامروزه واحدهای ادغام

ان برای احداث چنین واحدی در مقایسه با سیستم اسمز معکوس معمول، باالتر است. ولی در بعضی موارد با در نظر داشتن موقعیت جغرافیای، میز

 .است های شور، جذابشوری آب و ظرفیت آب تولیدی، این فناوری ازلحاظ اقتصادی برای شیرین سازی آب
 

 و نیروگاه خورشیدی سهموی خطی MSF کنشیرینآب -2

گیری از نیروگاه خورشیدی سهموی خطی از انرژی خورشیدی تواند با بهرههای شور میعنوان یک فرایند حرارتی شیرین سازی آببه MSF فرایند

شود. استفاده می MSF حرارتی برای جریان ورودی به فرایندعنوان منبع گرما از طریق مبدل بهره ببرد. بخار ایجادشده از مدل سهموی خطی به

 .کندمی تأمینشور را در بویلر بخارآب حاصل از نیروگاه خورشیدی انرژی موردنیاز برای تبخیر آب

 

 
 

وم آب شیرین در طول اتولید مدداشتن تغییرات انرژی حرارتی به سیستم اضافه شود و امکان تواند برای ثابت نگهسازی حرارتی مییک سیستم ذخیره

 کند فراهم شود. هزینه آب شیرین تولیدی در واحدهای تجاری کوچک که با فرایندهایکه میزان تابش نور خورشید کاهش پیدا میشب و یا هنگامی

MSF  تولید بخار وCSP  باشدده میدالر به ازای هر مترمکعب آب شیرین تولیدش ۹الی  ۷اند، تقریباً در حدود شدهرکیبت. 

محیطی از منظر های زیستدر نظر گرفتن مزیت با استفاده از انرژی خورشید، بدون های تصفیه آب صنعتیدستگاههای خورشیدی یا کنشیرینآب

های خورشیدی در کنشیرینرقابت نیستند. بهای آب شیرین تولیدی در آبهای حرارتی قابلاقتصادی با واحدهای اسمز معکوس متکی بر نیروگاه

ای و امکان نصب در ی، کاهش گازهای گلخانههای خورشیدکنشیرینترین مزیت آبمقایسه با واحدهای اسمز معکوس بسیار باالتر است. ولی مهم

های جدی برای تحقق توسعه پایدار در کشورهای کم آب مطرح نموده های توزیع برق است که آن را یکی از گزینههای خارج از دسترس شبکهمکان

 .است

 

 www.faran-company.comبرگرفته شده از: 

https://www.faran-company.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d8%b5%d9%81%db%8c%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa%db%8c/


     1400شهریور  –60 شماره

 

 

 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 انتقال توان با ظرفیت باال یمرکز توسعه فناور این شماره:
برق از مصارف آن،  دیمراکز تول یدور بودن نسب نیکشور و همچن یو وسعت باال یکیالکتر یانرژ یبا مصارف باال ایدن شرفتهیپ یکشورها یدر تمام

رشد صنعت  رد یانرژ یحامل اصل عنوانبه یکیالکتر یبه انرژ ازین عیشده است. رشد سربکار گرفته شیباال از چند دهه پ تیانتقال توان با ظرف یفناور

عالوه بر  نکیاکشورها است. هم یافتگیمهم رشد و توسعه یهاهیاز پا یکیباال،  تیو انتقال توان در ظرف دیو به دنبال آن تول یو رفاه اجتماع

هم  ایو  وارجهم یکشورها نیباال ب تیبا ظرف یکیالکتر یانرژتبادل  یدورهایباال در داخل کشورها، کر تیانتقال توان با ظرف یدورهایکر

نسبتاً  بافاصله ینسبتاً پهناور، کشورها یکشورها خصوصبه انیم نیا در .دارد ایدر توسعه تجارت برق در دن ییکه خود نقش بسزا جادشدهایمنطقه

کامالً وابسته  گر،ید یبا کشورها یکیالکتر یدر تبادالت انرژ یو راهبرد یکیتیژئوپل تیموقع یدارا یکشورها نیو مصرف و همچن دیمراکز تول نیب ادیز

از  یکیدر باال برخوردار است. خصوصاً آنکه  شدهگفته یژگیاست که از هر سه و یکشور زین رانیباال خواهند بود. ا تیدر ظرف یانتقال انرژ یبه فناور

از  گر،ید یو از سو باشدیدر صنعت برق، توسعه صادرات برق م استیس نیا یبارز اجرا است و نمونه یکشور، اقتصاد مقاومت یراهبرد یهااستیس

و با درک درست از  لیدل نیهم به .باشدیباال م تیانتقال توان با ظرف یفناور یریکارگبهکشورها،  اتوسعه صادرات و تجارت برق ب یالزم برا یابزارها

 یمرکز فناور تأسیسو به دنبال آن،  یفناور نیو نقشه راه ا یاسناد راهبرد هیباال، انجام طرح کالن و ته تیانتقال توان با ظرف یکشور به فناور ازین

انتقال توان با  یهاستمیس یتوسعه فناور"مرکز  جادیا شنهادیاساس پ نیقرار گرفت. بر ا رویوزارت ن یزیرباال در برنامه تیانتقال توان با ظرف

آموزش،  یعال یدر شورا 13۹3 ماهبهشتیاردمرکز در  نیا جادیارائه شد و سرانجام ا رویبه وزارت ن 13۹2در سال  رویتوسط پژوهشگاه ن "باال تیظرف

 . دیرس بیبه تصو رویوزارت ن یو فناور قاتیتحق
 

 هامأموریت

 باال تیانتقال توان با ظرف یتکنولوژ یسازیتوسعه و بوم، 

 رانیباال در ا یلیخ یبا ولتاژها یدورهایاستفاده از کر یسنجامکان، 

 توسط خطوط هیهمسا یاتصال به کشورها یسنجامکان UHVAC ا یEHVDC، 

 باال تیانتقال توان با ظرف یهاستمیس زاتیو ساخت تجه یطراح یبه فناور یابیمنظور دستبلندمدت به یاستراتژ نیتدو، 

 باال یلیبا ولتاژ خ یهااز خطوط و پست یبردارو بهره یطراح یبه فناور یابیمنظور دستبلندمدت به یاستراتژ نیتدو، 

 ،باال تیانتقال توان با ظرف یهاستمیس زاتیمرجع جهت تست تجه یهاشگاهیآزما یاندازو راه زیتجه ساخت، 

 وباال یهاتیانتقال توان با ظرف یهاستمیس زاتیساخت و تست تجه ،یاستاندارد جامع طراح نیتدو ، 

 انتقال توان با ظرفیت باال در کشور یفناور یسازپیاده. 
 

 کالن راهبرد

 یفناور یزاورود و یا توسعه درون یبسترساز یبرا یو تحقیقات یمطالعات یهاانجام پروژه، 

 در کشور یتوسعه و رشد فناور یزا برازا و بروندرون یهاروش یزیربرنامه، 

 ودر کشور یفناور یتوسعه دانش فن یو خبرنامه برا اتینشر هیو ته یآموزش یهاکارگاه ها،شیهما یبرگزار یزیربرنامه ، 

 و فناوران  عیصاحبان صنا ن،یخبرگان، متخصص شتریارتباط هرچه ب یبرا یفناور نفعانیو ذ نظرانصاحب یشیاندهم یبستر الزم برا جادیا

 .عرصه نیا
 

 اهداف کالن

 انتقال برق با ظرفیت باال یهاسامانه بر اساسو توسعه شبکه  یریزنوین مطالعات برنامه یهاروش یسازپیاده، 

 باال تیانتقال برق با ظرف یهاخطوط سامانه یطراح نینو یهاروش یسازپیاده، 

 باال تیانتقال برق با ظرف یهاخطوط سامانه یاصل زاتیو ساخت تجه یطراح، 

 باال تیانتقال توان با ظرف یهاستمیس زاتیو ساخت تجه یطراح یبه فناور یابیمنظور دستبلندمدت به یاستراتژ نیتدو، 

 باال یلیبا ولتاژ خ یهااز خطوط و پست یبردارو بهره یطراح یبه فناور یابیمنظور دستبلندمدت به یاستراتژ نیتدو، 

 باال تیانتقال برق با ظرف یهاپست نهیبه یطراح یارهایمع نیتدو، 

 وباال تیانتقال برق با ظرف یهاپست نهیبه یطراح یارهایمع نیتدو ، 

 باال تیانتقال برق با ظرف یهاپایش، کنترل و حفاظت سامانه یبرا شرفتهیپ زاتیاز تجه یبرداربهره یبه دانش فن یدستیاب. 

 
 
 

 .انتقال برق با ظرفیت باال یمرکز توسعه فناور رو،یبلوار شهید دادمان، پژوهشگاه ن یتهران، شهرک قدس، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/BPTransmission-Center سایت:وب
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 شرکت فناوران صنعت لوتوس واحدهای مرکز؛معرفی 

 مهدی صدریمدیرعامل: 

 88581۷62شماره تماس: 

 info@lotus-tech.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

  ولتاژ متوسط یهامورداستفاده در مبدل IGBT وریو ساخت درا یطراح

 

 زمینه فعالیت:

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

 ی سفارش

 میزان پیشرفت طرح:
 یهادمهین یورهایقدرت، درا کیالکترون یهااز محصوالت پر چالش در مبدل یکی

در  ازین نیا تأمینمنظور است. شرکت لوتوس به IGBT Driverطور خاص و به

و ساخت  یطراح نهیخود را درزم تیقدرت از سال گذشته فعال کیصنعت الکترون

بازار محصول در  یازسنجیاساس پس از ن نیمحصول آغاز نموده است. بر هم نیا

 یوهایو درا UPSقدرت بخصوص سازندگان  کیالکترون یهاسازندگان مبدل انیم

و  یبررس عیصنا نیا ازیموردن یها( مدلKVA 10از  شیتوان باال )ب یصنعت

اقدام شد. بر اساس جلسات متعدد با  یجهت بررس ییهانمونه دینسبت به خر

تا  یکه تجارب ساخت کانورترها درتق کیالکترون یهاسازندگان بزرگ مبدل

300 KVA داشتند  یکیونقل الکترو نفت و گاز و حوزه حمل یروگاهین عیدر صنا

شده در مقاالت انجام قاتیو مطالعه تحق یمحصوالت خارج هایقابلیت یو بررس

و ساخت محصول  یفاز آغاز به کارکرد. در فاز نخست طراح 2پروژه در  ،یتخصص

آمپر در دستور کار قرار گرفت و به اتمام  100 یباال یهاانیجرمورداستفاده در 

و فروش شد. فاز دوم طرح که ساخت محصول  یسازیو وارد فاز تجار دیرس

را پشت سر  یمراحل طراح باشد،یولت م 1000 یباال یمورداستفاده در ولتاژها

 آغازشده است.   هیساخت نمونه اول ندیگذاشته و فرآ

 شرکت کنترل انرژی پاسارگاد واحدهای مرکز؛معرفی 

 معصومه صادقیمدیرعامل: 

 88581۷48شماره تماس: 

 Muhammad.morady@gmail.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

برق و آب  تیریمد کپارچهی ستمیافزار سنرم یاندازتوسعه و راه ،یطراح

 (ستیزطی)نکسوس برق، آب و مح

 زمینه فعالیت:

توسعه مدل نکسوس و  ،یانرژ یتخصص یهاها و گزارشاطالعات، داده هیته

 یانرژ یسازنهیبه یهاطرح یاجرا

 میزان پیشرفت طرح:
های نکسوس انرژی، عمده فعالیت شرکت کنترل انرژی پاسارگاد، توسعه زیرساخت

زیست در کشور بوده است که شامل تهیه داده و اطالعات تخصصی، آب و محیط

ها و های پیشرفته ، فناوریهای یکپارچه نکسوس و سیستمطراحی و توسعه مدل

خدمات آموزشی  است. در اولین سال فعالیت، گیری و پایش  و تجهیزات اندازه

 انرژی اینفورمیشنبخشی از مراحل توسعه سه سامانه پیشرفته 

(www.EnergyInformation.ir) ،زیمگاتجه (www.MegaTajhiz.ir و )

( را به انجام رسانده است. عمده www.EnergyNetwork.ir) نتورکانرژی 

های نکسوس )انرژی، آب و انرژی اینفورمیشن شامل توسعه مدلسامانه تمرکز 

های تخصصی، مدیریت انرژی و ای، تولید اطالعات و دادهزیست( و تک حوزهمحیط

مگاتجهیز، پلت سامانه باشد. های پیشرفته میمهندسی سیستم -آب، طراحی فنی

زیست طفروش تجهیزات مربوط به انرژی، آب و محی-فرمی بازاری برای خرید

ی نوین در حوزه نکسوس، کارکرد اشاعه هایفناوری دهجهت عالوه برباشد که می

ارائه خدمات  منظوربهانرژی نتورک نیز سامانه دانش فنی را هم در بر خواهد گرفت. 

 است. افتهیتوسعهزیست و صنعت ی انرژی، آب، محیطهاحوزهآموزشی یکپارچه در 

 

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            

     

 
  

 
 

 
 

 

 

  

@eptp_inc 

 

 

: برگزار کنند ،1400 آبان 24 ،"یانرژ یهاستمیس کیو اگزرژواکونوم یاگزرژ ،یانرژ لیتحل یمل شیهما نیاول" .1

 علی آباد. -آبادکتول یواحد عل یدانشگاه آزاد اسالم

دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته : برگزار کنند ،1400 آذر 3 ،"پاک یکنفرانس ساالنه انرژ نیهفتم" .2

 کرمان. -کرمان

: برگزار کنند ،1400 آذر 30، "یانرژ یهارساختیزو توسعه  یسازنهیبه ت،یریمد یالمللنیبکنفرانس  نیپنجم" .3

 تهران. -انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری

 -سجاد یدانشگاه صنعت، برگزارکننده: 1400 اسفند 4، "رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد یهایانرژکنفرانس  نینهم" .4

 مشهد.
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