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 ویکشصتشماره  1400 ماهو آبان مهر

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 و شعب اخبار مرکز 

 نیمابیشتر بد 

  مطلب کوتاه علمی و های علم و فناوری  معرفی پارک 

 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو 

 ای پیش رورویداده معرفی واحدهای مرکز و 

 

 

                

 

 
 

 سخن نخست            
 

انرژی جلب  سازیبهینهراهکارهای نوآورانه برای  کارگیریبه لزومحوزه انرژی کشور را به  گذارانسیاستتوجه  خواستیممیتا همین چند سال پیش اگر 

را در این زمینه از بین برده  ایشبههآب، برق و گاز طبیعی هرگونه شک و  تأمیناخیر در وضعیت  یهابحران؛ اما کنیم، کار دشواری در پیش داشتیم

 ننماید. تأکیدمصرف انرژی  سازیبهینه بر ضرورتیافت که  توانمیاکنون دیگر کمتر کسی را در میان مدیران، کارشناسان و فعاالن این عرصه  .است

نابع م بهترچهدوش پژوهشگران و فناوران کشور است تا با پیشنهاد راهکارهای نوآورانه به دولت برای مدیریت هر هرچند بار اصلی در این حوزه بر

 نخواهد بود. همراه های گذشته با توفیق چندانسالهمچون  هاتالشحمایتی الزم از دولت، این  هایبرنامهموجود یاری رسانند، بدون طراحی و اجرای 

خواهد نمود ظرفیت اجرا  جاریمشخص شرکت توانیر آن را طراحی و در سال  طوربهحمایتی در این زمینه که وزارت نیرو و  هایبسته ترینمهمیکی از 

 بنیاندانش هایشرکتبه  التیتسه الیر اردیلیم 13000موظف است مبلغ  رویوزارت ناین قانون، بر اساس  قانون بودجه سالیانه است. 15بند ز تبصره 

 نیبا پرداخت ا رودمی. انتظار دیاعطا نما یو مصرف انرژ دیتول نا ترازیو حل مشکل  یمصرف انرژ یفعال در حوزه اصالح الگو هایشرکتصنعت برق و 

 لیاز قب یاتیعمل یاز راهکارها یاراستا مجموعه نیدر ا .ابدیشده و کاهش  جوییصرفه ندهیحدود ده هزار مگاوات برق در چهار سال آ الت،یتسه

برق در  فروشپیشو  رمجازیرمز ارز غ کنندگاناستخراجو قطع انشعاب  ییشناسا دتر،یفرسوده با لوازم جد یلوازم برق ینیگزیشبکه، جا هوشمند سازی

 .است شدهتوصیه ،یو تجار یخانگ بخش

حاضر  بنیاندانش هایشرکت ،یپژوهش مؤسساتو  هادانشگاهو مراکز رشد،  هاپارکبالقوه و بالفعل  هایظرفیتبا استفاده از  توانمیرا  هابرنامه نیا

 .کرد یاتیعمل خوبیبه... گذاران وسرمایه، هادهندهشتابحوزه آب و برق،  یبخش خصوص هایشرکت، درصحنه

که تاکنون  یهایشرکتآن دسته از  یرا برا یخواهد شد، فرصت خوب دیکشور تمد ندهیدر بودجه سال آ زیاداحتمالبهکه سال جاری بند از بودجه  نیا

به فروش  موفق...(  ،یو رغبت در سمت مشتر زهینبود انگ ،ی)کمبود اعتبارات در سمت مشتر یلیاما به هر دل اندکرده دیرا در حوزه برق تول یمحصوالت

و  یبخش خصوص هایشرکتخدمات همه  ای سیسرو ایمحصول  داریبند، خر نیا درواقع. کندمیفراهم  اندنشدهمحصول خود و ورود آن به صنعت 

 مشکالت یدر حل عمل عیو سر ارزان التیتسه یدولت و اعطا تیند با حماتوانمی کنندمیاست که ادعا  یقیو مراکز رشد و اشخاص حق هاپارک

با  یهمکار یتوانمند برا هایشرکتبه  التیتسه یعقد قرارداد و اعطا یبرا یاتیبستر عمل کی 15خالصه بند ز تبصره  طوربهنقش کنند.  یفایصنعت ا

 تیری/ مداهشرا ک یاز مصرف انرژ یمقدار مشخص ن،یمع التیتسه افتیدر درازایکه شرکت  دیق نیبا ا کندمیآماده  ریو شرکت توان رویوزارت ن

بلکه هدف کاهش  ستین مدنظر صفرو فاز  یپتنت، مطالعات شناخت دیمقاله، تول دیتول ،یکل یقرارداد ارائه راهکارها نیاست که در ا یهی. بدکندمی

 یکارگروه راهبر رخانهیدب ر،یمحترم شرکت توان رعاملیابالغ مد یط است. نیمع نهیو با هز نیبه مقدار مع نیمع یبازه زمان کیدر  یمصرف انرژ

و  یکیالکتر یمصرف انرژ تیریو مد یسازنهیبه ٔ  درزمینهفعال  هایشرکتاز  رخانهیدب نیآغاز به کار نموده است. ا رویمصارف بند فوق در پژوهشگاه ن

 یهانکیل قیخود را از طر یهاها و پروژهطرح الت،یجهت اخذ تسه دینمایمرتبط صنعت برق دعوت م یهانهیزم هیدر کل بنیاندانش هایشرکت

ها جهت اخذ ها و پروژهطرح یسر نیاول افتیدر مهلت ند.یارائه نما رخانهیبه دب https://www.nri.ac.ir/Technology/RTF در آدرس شدهاعالم

 ق است. شدهتعیین 1400آذر  7کل کشور،  1400قانون بودجه سال  15ز تبصره  دربند ریاز منابع شرکت توان التیتسه
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 هامجتمعکرده و از  شنهادیپ پژوهش(

 نیخود را منطبق با ا یهابرنامهخواستند 

 عیدر جهت تسر ببرند. شیپ یبرنامه زمان

، از شدهتعیین یبه مهلت زمان دنیکار و رس

 ازیدرخواست شد که در صورت ن هامجتمع

کارگزار استفاده  عنوانبه دهندهشتاب کیاز 

 یانیدر بخش پا فیکنند. دکتر لط

ن یکار و عناو ندی، فرآهایشانصحبت

تحقق بند  یدر راستا هامجتمع هایفعالیت

را  هاآن بندیزمانز را عنوان کرده و 

 یجلسه روسا یمشخص کردند. در انتها

نظرات  انیبه ب رویپژوهشگاه ن هایمجتمع

و ابهامات خود را با  سؤاالتخود پرداخته و 

 در نشست مطرح کردند نیحاضر

 جدید خانواده ضوع

تولید نیروی برق و   شرکت 

 انرژی وهاب

برق و  یروین دیشرکت تول ریدر ماه اخ

مستقر  هایشرکتبه جمع  وهاب یانرژ

شرکت  نیفناورانه ا دهی. اوستیمرکز پ

 یآب نیو ساخت تورب یطراح"

بر  .باشدمی "مگاوات( 10 ری)ز سیفرانس

 رانیدر ا یآببرق یهاروگاهیاساس  اطلس ن

 یصورت گرفته از سو یهایزیرو برنامه

برق از  دیتول تیظرف رو،یوزارت ن

 شیهزار مگاوات افزا 4 ،یآببرق یهاروگاهین

قانون هدفمند  یبا اجرا اگرچه. ابدییم

کاهشمصرف برق  زانیم ها،ارانهیکردن 

 یتربزرگهدف  رویاست، اما وزارت ن افتهی

تعامالت با شبکه برق  شیافزا یرا برا

شبکه  قیمنطقه و اتصال از طر یکشورها

 یبه کشورها رانیا یاسالم یبرق جمهور

 رسدیرا نشانه گرفته که به نظر م ییاروپا

 یبرا یاز هر ابزار دیتحقق آن، با یبرا

 بر. برق در کشور بهره گرفت دیتول شیافزا

اساس صنعت برق کشور، عالوه بر  نیهم

 شیموضوع افزا د،یجد یهاروگاهین یاندازراه

موجود و کاهش تلفات  یهاروگاهین یوربهره

در دستور کار  زیرا ن عیو توز دیبخش تول

موضوع ضرورت  نیقرار داده است؛ اما ا

 هاروگاهینتوسعه شبکه برق کشور با ساخت 

معنا  نیقرار نداده است؛ به ا الشعاعتحترا 

 یصورت گرفته از سو یهایزیرکه با برنامه

است که عالوه بر  نیقرار بر ا رو،یوزارت ن

  یهاروگاهین یهزار مگاوات 5توسعه 
 

شعب  هایظرفیتاز  یحداکثر جهت استفاده

تحقق  یدر راستا هامجتمعمرکز رشد و 

ارائه داده و آن را  15اهداف بند ز تبصره 

کامل شرح دادند. در بخش آخر دکتر  طوربه

شعب  رودمیرا که انتظار  هاییفعالیت فیلط

کار  ندیفرآ نیمرکز رشد انجام دهند و همچن

 شکلکار را به  بندیزمانداده و  حیرا توض

جلسه که حدود  یکردند. در انتها انیواضح ب

 یروسا دیبه طول انجام مینساعت و  کی

 آمدهپیشو ابهامات  سؤاالتشعب مراکز رشد 

را مطرح کرده و نقطه نظرات  نهیزم نیدر ا

 کردند. انیخود را ب

 

برگزاری جلسه مجازی 

قانون  15تبیین بند ز تبصره 

مدیران برای  1400بودجه 

 های آموزشی و پژوهشیمجتمع
بند ز  حیمرتبط با تشر هاینشستدر ادامه  

با  ایجلسه، 1400قانون بودجه  15تبصره 

 یحضور مهندس مرجانمهر معاون فناور

 سیرئ یشبگاه فیدکتر لط رو،یپژوهشگاه ن

 ،یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

چند  یو تن رویپژوهشگاه ن هایمجتمع یروسا

 روزپژوهشگاه در  رانیو مد نیاز مسئول

 یآبان برگزار شد. در ابتدا 24دوشنبه مورخ 

 کیرا  15بند ز تبصره  فیجلسه دکتر لط

پژوهشگاه در جهت  یبرا ینظیربیفرصت 

در  یپژوهش و فناور تیرینقش مد یفایا

در  هامجتمع یبرا رو،ین ینوآور بومزیست

 ریو شناساندن خود به سا یجهت معرف

و  قه،منطدر  یو فناور یحوزه نوآور گرانیباز

فناور در جهت رونق  هایشرکت یبرا

فناورانه خود قلمداد کرده و از  وکارکسب

درخواست کردند که  یآموزش هایمجتمع

به کار  نهیزم نیخود را در ا تیتمام ظرف

کردن  ییاجرا نامهشیوه شانیادامه ا در .رندیبگ

 نهیزم نیخود را در ا یشنهادیبند ز و مدل پ

بند دو افق  نیتحقق اهداف ا یارائه داده و برا

، شروع زمان ماهاردیبهشتبلندمدت )تا  یزمان

 )تا هفته  مدتکوتاهمصرف برق ( و  کیپ

 

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

در  رشیپذ تهیجلسه کم نیهفتم

. برگزار شد 26/07/1400 خیدر تار 1400سال 

 تیریسامانه مد نیاول"جلسه طرح  نیدر ا

صنعت آب، برق و  یشگاهیآزما تیفیک

نسخه  17025مطابق با استاندارد  یانرژ

از جانب  "رانیا تیمرکز تائید صالح 2017

ارائه و مورد  یشاهزاده احمد نیحس یآقا

توسط  قرار گرفت. پس از ارائه طرح یابیارز

 یطرح، اعضا یو مال یابعاد فن یو بررس یمتقاض

با ارسال طرح به شورا پس از  رشیپذ تهیکم

 انجام اصالحات الزم، موافقت نمود.
 

 
 

برگزاری جلسه مجازی تبیین و 

قانون  15ترویج بند ز تبصره 

 شعب مرکز رشدمدیران برای  1400بودجه 
قانون  15بند ز تبصره  جیو ترو نییتب یدر راستا

کردن آن، روز  ییو نحوه اجرا 1400بودجه 

 سیبا حضور رئ ایجلسهآبان  19دوشنبه مورخ  

 ،یصنعت برق و انرژ یمحترم مرکز توسعه فناور

محترم  یو روسا ،یشبگاه فیدکتر غالمرضا لط

برگزار شد. در  یمجاز صورتبهشعب مراکز رشد 

 اتیکل ،یشبگاه فیجلسه دکتر لط نیا یابتدا

 گرفتهشکل ییو ارکان اجرا 15بند ز تبصره 

بند ز  شانیکردند. ا حیموضوع را تشر نیحول ا

 یبرا نظیربی یبالقوهفرصت  کیرا  15تبصره 

قلمداد کرده و از   رویپژوهشگاه ن هایمجتمع

درخواست کردند که در وهله اول از   هامجتمع

شعبه مرکز رشد  یمعرف جهت  آمدهپیشمجال 

در  یو فناور ینوآور بومزیستعناصر  ریبه سا

 شانیاستفاده کنند. ا هاآنبا  یمنطقه و همکار

 تیرینقش مد نکهیکردند با توجه به ا حیتصر

 هااستان ریدر سا رویدر حوزه ن یپژوهش و فناور

و شعب مراکز رشد  هامجتمعبر عهده 

 هایظرفیتاز  توانندمی هاآناست،  شدهگذاشته

نقش خود  بهترچههر  یفایبند در جهت ا نیا

در بخش  یشبگاه فیبهره ببرند. دکتر لط زین

 خود را در  یشنهادی، مدل پفرمایشاتشاندوم 
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 یستیمقاوم ز باتیحذف ترک تیباقابل

زاده و  ینتیدکتر ز یتوسط آقا "از فاضالب

 یموردبررسو طرح  شدهارائه یحمددکتر م

شورا  تیدرنهاشورا قرار گرفت.  یاعضاو نقد 

شرط انجام واحد فناور به نیاستقرار ا با

 موافقت کرد. اصالحات

مرکز رشد در  نامهتفاهم سهمبادله  و(

فناور صنعت آب و برق شعبه  یواحدها

 غرب
مراکز رشد  یدر تداوم جلسات شورا

 صورتبهفناور صنعت آب و برق  یواحدها

 یمرکز یشورا تیریبا مد ،یمجاز

اور صنعت واحد فن زمانهم(، روی)پژوهشگاه ن

با  هاینامهتفاهم ،آب و برق شعبه کرمانشاه

کرمانشاه  یمراکز رشد/پارک جهاد دانشگاه

 و یآزاد امکیدکتر س یآقا تیریبا مد

 یرشد دانشگاه صنعت رکزم نیهمچن

 و یصفر ثمیدکتر م تیریکرمانشاه با مد

 یآقا تیریبا مد یرشد دانشگاه رازمرکز 

با موضوع  ،زانیدکتر سهراب دل انگ

لوم عمستقر در دانشکده  هادهندهشتاب

 نظرتبادل موردبحث یدانشگاه راز یاجتماع

با توجه به  نهیزم نیدر ا قرار گرفت و

تابعه  هایشرکتو  منطقه هایپتانسیل

مرکز  تأسیس چنینهم و رویوزارت ن

برق واحد کرمانشاه  آب ورشد/پارک صنعت 

 آمد. به عمل ینظیربیاستقبال 

 رشیپذ تهیجلسه کم نیدومبرگزاری ( ه

 مرکز رشد شعبه خراسان
مرکز رشد  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوم

فناور صنعت آب و برق شعبه  یواحدها

 24/08/1400خراسان در روز دوشنبه مورخ 

طرح سامانه "جلسه  نیا در .برگزار شد

در  یو خروج انرژهوشمند ورود 

توسط شرکت  "مشهد یهاروگاهین

پارس پس از  شیرو افزاییهم دهندهشتاب

 یبرا ،یابیرفع اشکاالت مرحله نخست ارز

مجدد  یپس از بررس  .بار ارائه شد نیدوم

و داوران،  تهیابعاد مختلف توسط اعضا کم

در  تواندمیشرکت  نیا د،یمصوب گرد

رشد به مدت سه ماه در مرکز  شیمرحله پ

مرحله  نیرشد خراسان مستقر باشد و در ا

طرح پرداخته و پس از  لیبه اصالح و تکم

مورد  تهیتوسط کم مجدداًمدت مذکور  انیپا

 .ردیقرار گ یینها یابیارز

مرکز رشد در  نامهتفاهمج( مبادله دو 

فناور صنعت آب و برق شعبه  یواحدها

  جانیآذربا

جلسه  نیاولی جلسه شورااولین در ادامه 

فناور صنعت آب و  یمرکز رشد واحدها یشورا

 ریبا سا نامهتفاهمدو  جانیبرق شعبه آذربا

استان  یو نوآور یفناور بومزیست گرانیباز

با   یدهشتاب نامهتفاهمابتدا  .دیمبادله گرد

 انیپو وکارهایکسبشرکت توسعه 

توسعه "(، با موضوع انیپو دهندهشتاب)

 جانبههمهمشترک و  هایهمکاری

ها و طرح، هاایده یدهشتاب یهادرزمینه

 "حوزه صنعت آب و برق یهاآپاستارت

مرکز و  هایورودیارتقاء سطح  منظوربه

در  دهندهشتاب هایخروجی دهیجهت

صنعت آب و برق، از  یازهایرفع ن یراستا

استفاده بهینه از امکانات، استعدادها و  قیطر

مرکز  نیب نامهتفاهم نی. انیطرف هایظرفیت

فناور صنعت آب و برق شعبه  یرشد واحدها

 وسفیبه نمایندگی آقای دکتر  جانیآذربا

 انیپو وکارهایکسبو شرکت توسعه   شیپر

دکتر  ینمایندگی  آقا به( انیپو دهندهشتاب)

همچنین  .دیمبادله گرد ل،یحسن اص

 شگامانیبا شرکت پ سازیتجاری نامهتفاهم

با موضوع  ر،یعصر تدب هایفناوریعلم و 

مشترک و  هایهمکاریتوسعه "

 ،یخدمات فناور یهادرزمینه جانبههمه

محصوالت  یابیو بازارسازی تجاری

مستقر در شعب مرکز رشد  هایشرکت

 قیاز طر "رویآب و برق پژوهشگاه ن

استعدادها و  ات،استفاده بهینه از امکان

مرکز  نیب نامهتفاهم نی. انیطرف هایظرفیت

فناور صنعت آب و برق شعبه  یرشد واحدها

 وسفی به نمایندگی آقای دکتر جانیآذربا

 انیپو وکارهایکسبشرکت توسعه  و شیپر

( به نمایندگی  خانم دکتر انیپو دهندهشتاب)

 .دی، مبادله گردلیعاطفه اص
 

برگزاری اولین شورای مرکز رشد شعبه د( 

 غرب
مرکز رشد شعبه غرب در  یجلسه شورا نیاول

جهت  26/08/1400مورخ چهارشنبه روز 

 نیطرح فناورانه برگزار شد.در ا کی یبررس

 یسنجامکان"جلسه طرح فناورانه با عنوان 

 کپارچهی یکربندیپبا  A2O وراکتوریب

به  زین یآببرق روگاهیهزار مگاوات ن 4 ،یحرارت

 ساخت .شبکه برق کشور اضافه شود تیظرف

 ییهاآن خصوصبهکوچک  یآببرق یهاروگاهین

 ابندییمبرق اتصال  یروین عیکه به شبکه توز

بهبود توان در آن  زیولتاژ و ن لیباعث بهبود پروفا

       مهم رعاملیپدافند غ ازلحاظشده و  دریف

 ،یطرح طراح نیاز انجام ا هدف .باشدیم

 توربین دستگاه دو اندازینصب و راه، ساخت

و اتصال مگاوات  1.26  یبه ظرفیت کل یآببرق

  است. عیتوز یبه شبکه محل
 

 اخبار شعب مرکز رشد
 

 کمیته پذیرش شعبه آذربایجان  دومینالف( 

فناور  یمرکز رشد واحدهاکمیته پذیرش  دومین

در روز  جانیصنعت آب و برق شعبه آذربا

. در این برگزار شد 7/7/1400دوشنبه مورخ 

 تیریهوشمند مد ستمیسطرح "جلسه 

 عی)ارت( و نول در شبکه توز نیاتصال زم

و  آبادنیز دیس عقوبی ریماز جانب آقایان  "برق

قرار  یابیارائه و مورد ارزی پور آذر یحامد نظام

و  یگرفت. پس از ارائه طرح  توسط متقاض

طرح، مقرر شد پس از  یو مال یابعاد فن یبررس

مرکز  یطرح در شورا نیانجام اصالحات الزم، ا

 یشآموزآبان ماه در محل مجتمع  5که در 

برگزار خواهد  زیتبرشهر در  جانیآذربا یتخصص

 .ارائه گردد ،شد
 

مرکز رشد  یجلسه شوراب( اولین 

فناور صنعت آب و برق شعبه  یواحدها

  جانیآذربا

فناور  یمرکز رشد واحدها یجلسه شورا نیاول

در روز   جانیصنعت آب و برق شعبه آذربا

ی با حضور اعضا 05/08/1400 خیچهارشنبه تار

برگزار شعبه آذربایجان و شعبه مرکزی )تهران( 

 دیو تول یطراح"جلسه دو طرح  نیدر ا. شد

 از جانب "یصنعت زریدستگاه پاور آناال

و  جانیصنعت آذربا نیلگیآرتان ب شرکت

 نیاتصال زم تیریهوشمند مد ستمیس"

از جانب   "برق عی)ارت( و نول در شبکه توز

ارس  کیمکاترون یمهندس ریشرکت اکس

با نظر  تیقرار گرفت که درنها یموردبررس

صورت شورا،  هر دو طرح به یاعضا تیاکثر

 نیقرار گرفت.  بد بیاستقرار مشروط مورد تصو

 هایشرکت نیعنوان اولدو شرکت به نیب ایترت

 .گردندیمحسوب م جانیمستقر مرکز رشد آذربا
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 بیشتر بدانیم
 

 دیاسترس محل کار را با خود به خانه نبر نکهیا یراه برا پنج

فرد به مدت دو  نیداشته است. ا یمختلف هاینقشسال گذشته،  9 یاست در ط شدهمنصوب یدالر اردیلیم 1شرکت  کی تیریبه مد اخیراًکه  رازیف

 مثالً به همراه داشت.  یادیز هایاسترسکه اکنون داشت،  یکار .االن چندان خوشحال نبود یول پروراندمیکه اکنون دارد را در سر  یمقام یسال آرزو

را  هاآن دیبودند و او اکنون با رازیو همکار ف ردههمافراد  نیهمه ا ،ازاینپیشبود چراکه تا  نیسنگ اریاو بس یبرا ییاجرا میت یرهبر تیقبول مسئول

که  ایمسئلهبود.  ایجادشده یدیجد هایبندیتقسیمآن،  هایاستراتژیدر شرکت و  رعاملیمد عنوانبهبعد از انتخاب او  گر،ی. از طرف دکردمی یرهبر

 نیا .سخت بود اریبس هایرقابتو مقابله با  یدولت نیجلو بردن شرکت در دل قوان یبرا کفایتیبی، احساس ترس و افزودمی هااسترس نیبه ا

شام  زیهم بر سر م یکیزیف طوربهشام خودش را برساند و  یبرا هر شبل داده بود که قو اشخانوادهشد. او به  دهیهم کش رازیموضوعات به خانه ف

 .رفتمی، به خواب بودمی اشخانوادهدر کنار  داریب دیکه با درزمانی یاز خستگ ی. حتگذاشتنمیذهن او را راحت  یمسائل کار یحضور داشت ول

خانواده را  یعنیاز استرس کار  ییرها یاز منابع مهم او برا یکیو  ردیقرار بگ تأثیرتحت  رازیف یباعث شده بود، روابط خانوادگ یکار یفشارها

. میدار ییو همه ما با آن آشنا هاستشغل شتریاز ب یاسترس بخش بزرگ د؛یمسائل را درک کن نیتا ا اوباشید جایبه حتماً ستین الزم .بود دادهازدست

که دوستتان دارند و از شما  یکار را به کسان طیدر خانه آورده شده تا به شما کمک کند استرس مح یاز استرس شغل ییرها یبرا حلراه 5 نجایدر ا

 .دینکن لیتحم کنندمیت یحما
 

 دیده حیشفاف توض ،هایتاننگرانیدر مورد  -1
 یبرا یکنند که ارزش ریتفس گونهاین شماراکمبود توجه  نیخانواده ممکن است ا یاست، اعضا یگرید یفکر و ذکرتان جا یول دیدر خانه هست کهوقتی

موارد صحبت کند: من  نیگرفته است که در مورد همه ا ادی رازیف .است سازیشفافکار،  نیموارد بهتر نی. در ااندشده یمرتکب اشتباه ایشما ندارند 

ممکن است تا سه  یو حت کندمیبر من وارد  یادیموضوع فشار ز نیمن است. ا یبرا یقدم بزرگ نیهستم و ا دمیجد یتیرینقش مد یریادگیدر حال 

خود برداشت تا ناگهان در  یاسترس را از رو نیکه در ذهنش بود، ا یزیگفتن آن چ با .را در منزل داشته باشم یادیز یکار هایتماس ندهیماه آ

را نگران  هاآنخانواده،  یمسائل با اعضا نیگذاشتن ا انیکه هنگام در م دیرا در نظر داشته باش نیا حالدرعین .او به حد انفجار نرسد یکار برا طیمح

را  شیآرزو شهیاست که هم وهمانیخواهد داشت  یخوب جهینت یاست ول ادیموضوع ز نیکه درست است که استرس ا دیده حیتوض هاآن ی. برادینکن

 .دیداشت
 

 دیذهن خود را آرام کن دیبه خانه برگرد نکهیقبل از ا -2
 نی. از ماشکندمیتوقف  ایدریاچهدر کنار  ریدر مس رازیبه ذهن شماست. ف دنینظم بخش یبرا یبازگشت از محل کار به خانه زمان مناسب ریمس در

زمان  او حداقل ت ابدیب یشترین نظم و آرامش و تمرکز بآذهن  شودمیتوقف باعث  نی. همنشیندمی اچهیدر نیکنار ا قهیدو دق یو برا شودمی ادهیپ

 .فکر نکند خود هایاسترسشام به کار و 
 

 دیرا به اشتراک بگذار کنندهنگرانمسائل  -۳
که درست است که درد و دل با  دیموضوع توجه کن نیبه ا بازهمشما حساس هستند.  یوخوخلقو به  کنندمی تیحما شمارا شهیشما هم خانواده

 دایپ ودهمکاران خ ایدوستان  انیاز م ی. فرددیرا نگران نکن هاآن ازاندازهشیب دیمواظب باش یشما کند ول یبه بار فکر یادیکمک ز تواندمی هاآن

 دیبخواه نکهیا ایگوش شنوا باشند و  کیفقط  توانندیم هاآنکند.  تیو از شما حما ندیصحبت شما بنش یپا زااسترس یهازمانکه بتواند در  دیکن

 شیخود در مورد جلسه پ یاز مشاوران ما مراجعه کرد و از نگران یکیبه  رازیف بارکی .دیریمشاور کمک بگ کیاز  دیتوانیم یکنند. حت حتینص شمارا

موضوع  نی. امیو آن را حل کن میکن دایاو را پ ینگران یاصل لیکه دل میموضوع کرد نیساعت کامل را صرف ا کیگفت. ما  اشیمالقسمت  ریرو با مد

 .کرد یادیاو کمک ز یبه آرامش فکر
 

 دیروز را با خود خلوت کن کی -4

از مواقع معمول به خانه  رتریرا د بعدازظهر کیموضوع که  نیبا ا د،یحاضر شو هاآندر کنار  یبار فکر چیخانواده شما بدانند که قرار است بدون ه اگر

از برنامه  یکم شودمیموضوع باعث  نی. ادیخود اختصاص ده یرو شیپ یکارها یفهرست بند ایروز را به کار شبانه و  نی. اکنندمی موافقت دیبازگرد

 .ابدیهفته کاهش  یروزها ریسا یشما برا یو بار فکر دیفتیجلو ب
 

 دیخود سپاسگزار باش یهاموهبتو  هانعمتبه خاطر  -5
خود  شیپ د،یبه خانه برس نکهیکاهش استرس شماست. قبل از ا هاآن ترینمهماز  یکیدارد که  یفراوان یایمزا یکه قدردان دهدمینشان  قاتیتحق

قهوه  خاطرسخت، به  اریبس یداستان ما، در روزها رازی. فدیکن دایپ یقدردان یرا برا یهرچند جزئ ییزهایو چ دیخوب فکر کن دیکه گذراند یکار روزبه

 با .کردمیو از او تشکر  گذاشتیم انیموضوع را با مسئول مربوط به قهوه در م نیا یسپاسگزار بود و حت دیبخشیم یکه به او انرژ یاستارباکس

خانواده و مسائل  یتمرکز بر رو یاز ذهن خود را برا یمیتوانست بخش عظ رازیخانه، ف یبردن استرس کار در فضا نیاز ب یمسائل، برا نیا تیریمد

و  یاسترس خود، کنترل زندگ تیریبا مد زین شما .کرده بود لیتبد انشیفرزندان و اطراف یالگو برا کیرا به  رازیف ،یتیریمد نیکند. چن یمربوط، خال

 .دیریبه دست بگ یشتریب باقدرتشغل خود را دوباره 
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

صنعت نفت یو فناور نوآوریپارک این شماره:   

تهران(  شگاهیهکتار در محل سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت )منطقه باقرشهر، جنب پاال 32به مساحت  ینیصنعت نفت که در زم یو فناور یپارک نوآور

 هایشرکتتوسعه،  و قیتحق یهاها، مؤسسهدانشگاه انیصنعت در م نیمرتبط با ا هایفناوریتوسعه  باهدفاست که  یرانتفاعیو غ یدولت ی، نهادجادشدهیا

 یها و مراکز نوآوردهندهمراکز رشد، شتاب ،ییو شکوفا تیخالق یهاکانون قیاز طر یبر نوآور یمتک هایشرکت یشیزا یندهایفرآ لیو بازار و تسه یخصوص

در  یتخصص ییزاو اشتغال انیبنآن توسعه اقتصاد دانش تبعبهو  یکه در امر توسعه فناور یاقتصاد –یاجتماع نهادکی عنوانبه این پارک .کندیم تیفعال

کوچک و متوسط، مراکز  فناور هایشرکت نیب یاحرفه ییافزااستقرار و هم یبرا تیفیباک یفضا جادیا یاست، برا مؤثرحوزه صنعت نفت و صنایع وابسته 

 ر،یخطرپذ گذارانهیسرما ،یدهشتابمراکز رشد و  ،غیردانشگاهیو  یدانشگاه یو فناور یپژوهش ینهادها یتخصص ندگانینما شرو،یپ هایشرکت یفناور

های موجود در مکمل در ظرفیت قشیصنعت نفت ن یو فناور یاست. پارک نوآور شدهتأسیس)منتورها(  یباز و مشاوران خبره صنعت یکارگزاران نوآور

وم نوآوری و فناوری این حوزه با بآفرینان زیستساز توسعه تعامالت سازنده بین نقشزیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفت و گاز ایفا کرده و زمینه

 .های علم و فناوری و مراکز فناوری فعال در کشور خواهد بودسایر پارک نیصنعت نفت و همچن یو فناور یها و واحدهای فناور مستقر در پارک نوآورشرکت

توسعه  ،یفناور قیدر حوزه ارتقا و تعم تیتوسعه کشور است که با فعال یهابرنامه یقانون احکام دائم 1مشمول ماده  یو فناور یپژوهش یاپارک، مؤسسه نیا

کوچک و متوسط، مراکز  رفناو هایشرکت نیب یاحرفه ییافزااستقرار و هم یبرا یفیک ییفضا کوشدیم یتخصص ییزاو اشتغال انیبنبازار، اقتصاد دانش

 ر،یخطرپذ گذارانهیسرما ،یدهشتابمراکز رشد و  ،یردانشگاهیو غ یدانشگاه یو فناور یپژوهش ینهادها یتخصص ندگانینما شرو،یپ هایشرکت یفناور

 .کشور در حوزه نفت و گاز باشد یناورعلم و ف رساختیموجود در ز یهاتیکند و مکمل ظرف جادی)منتورها( ا یباز و مشاوران خبره صنعت یکارگزاران نوآور

 یها و واحدهاحوزه با شرکت نیا یو فناور ینوآور بومستیز نانیآفرنقش انیسازنده م یهایتوسعه همکار سازنهیصنعت نفت، زم یو فناور ینوآور پارک

 فعال در کشور خواهد بود. یو مراکز فناور یعلم و فناور یهاپارک  گریفناور مستقر در پارک و د
 

 اهداف پارک

 آموختگانو اشتغال دانش انبنیدانش هایشرکتفناور و  یاستقرار واحدها یالزم برا یفراهم کردن بسترها، 

 یمیو پتروش شیفناور در صنعت نفت و گاز و پاال یواحدها یریپذرقابت شیو افزا یاقتصاد یتوانمندساز، 

 یمیو پتروش شینفت و گاز و پاال یهادر حوزهفناور و نوآور  یو توسعه واحدها جادیاز ا تیو حما ینیتوسعه کارآفر، 

 انیبندانش یوکارهاکسبو توسعه  جادیاز ا تیو حما یو نوآور یتوسعه فناور، 

 یبر علم و فناور یمبتن ینیثروت آفرو  قاتیتحق جینتا یسازیتجار، 

 وصنعت نفت یهابا بخش یو پژوهش یها و مراکز علمدهندهسازی و تقویت همکاری واحدهای فناور، شتابشبکه ، 

 یالمللنیو ب یداخل یهاهیو سرما یدانش فن کمک به انتقال، جذب و کسب. 
 

 ی پارکهاتیمأموروظایف و 

 در پارک هاآن تیبر فعال یابیپارک و نظارت و ارز تیفعال نهیفناور همسو با زم یواحدها رشیانتخاب، جذب و پذ، 

 و  یصنعت ،یاقتصاد هایتیاز ظرف هاآن برداریبهرهبنیان و فناور در زنجیره تأمین صنعت نفت و های دانشفراهم آوردن زمینه حضور شرکت

 ،حوزه نیا یقانون

 فناور یبه واحدها موردنیاز یهاارائه خدمات و مشاوره، 

 یالمللنیو ب یفناور در سطح مل یهاواحد یحضور در بازارها و مشارکت تخصص شیکمک به افزا، 

 فناور یدر واحدها یگذارهیو جلب سرما یتوسعه فناور یمناسب برا یهانهیزم جادیو ا یمال تیحما، 

 در پارک یو خارج یداخل یردولتیو غ یو توسعه، دولت قیتحق یو استقرار واحدها تیفعال یبستر مناسب برا جادیا، 

  و اهداف پارک مأموریتو امکانات موجود در منطقه برای تحقق  هاییتوانا دهیسازمانجلب و، 

 ها، مراکز رشد و مراکز فناوری فناور آن با پارک یپارک و واحدها نیمشترک ب تیتکمیل زنجیره فعالیت پارک و فعال یالزم برا نهیزم جادیا

 ،یخارج یهای پیشرو کشورهاشرکت

 در پارک یخارج یفناور و کشورها یواحدها یحضور و همکار یمناسب برا نهیزم جادیا، 

 هاآنبا  سازیشبکه قینوپا فعال در صنعت نفت از طر هایشرکتتوسعه  یمجوز برا یدارا یعلم و فناور یهابا مراکز رشد و پارک یهمکار، 

 ها، نهادها و سازمان ،ییاجرا یهادستگاه ،یو خارج یداخل یو فناور یپژوهش ،یها و مؤسسات آموزشالزم با دانشگاه یو همکار یهماهنگ جادیا

 ، وفناور یواحدها یهاتیتوسعه فعال یبرا یردولتیو غ یدولت یاقتصاد یهابخش هیکل

  ایو  یتوسعه فناور ،یپژوهش ،یمطالعات ،یخدمات ،ییاجرا یانعقاد قراردادها قیفناور از طر یواحدها هایفناوریکمک به توسعه بازار محصوالت و 

 فناور مربوطه. یبه واحدها هاآن یاجرا یو واگذار یرونیب انیفروش محصول/خدمت با کارفرما

 

 .1731پالک  ،میرزا پور ابانیباالتر از پل صدر، باالتر از خ ،یعتیشر ابانیخ، تهران آدرس:

 www.petropark.ir سایت:وب
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 مطلب کوتاه علمی

 مهندسی هایسیستمقابلیت اطمینان 

 زمانمدتعملکرد مداوم و بال وقفه سیستم به است از و آن عبارت  هاستسیستم اتکاپذیریمهم  هایویژگییکی از  (Reliability) قابلیت اطمینان

یک ساعت، یک روز، یک ماه و...(  مثالًمعین ) زمانمدت، قابلیت اطمینان را احتمال عملکرد درست یک سیستم به سیستمکنترل و معین. در علم 

رای سیستمی در سه ساعت آینده ب 0.9قابلیت اطمینان  ترتیباینبه. کنندمیبر اینکه سیستم در لحظه اولیه شروع به کار سالم باشد، تعریف  مشروط

 تضمینی نیست.خواهد کرد ولی برای بیش از سه ساعت  کاردرست بال وقفهدرصد سه ساعت مداوم و  90ین معنی است که سیستم با احتمال به ا

حساس و بحرانی است، نظیر سیستم کنترل  هاآنی که عملکرد هایسیستمته از مهم است اما برای آن دس هاسیستمقابلیت اطمینان برای کلیه  اگرچه

 ایهستهخودروها با قطارهای مسافربری و سیستم کنترل یک نیروگاه  هایتقاطعحیاتی یک بیمار، سیستم کنترل  عالئمترمز خودرو، سیستم کنترل 

 0.97الی (0.9999) 0.94هایبازهقابلیت اطمینان را در  ،یهایسیستمبرای چنین ی و ضروری است. طراحان ن قابلیت اطمینان بسیار باال حیاتداشت

 .دانندمی الزم (0.9999999)

مطرح  اطمینان قابلیت و ارزیابی قابلیت اطمینان ینیبشیپو در بحث قابلیت اطمینان موضوعاتی نظیر طراحی برای قابلیت اطمینان باال، تخمین 

 .دهیممیتوضیح  اجمالبهرا  هانایکه هرکدام از  شودمی
 

 طراحی برای قابلیت اطمینان باال -الف
در ساخت سیستم است؛  باکیفیتباال باشد، دو راهکار کلی وجود دارد. اولین روش استفاده از قطعات  اطمینانبرای اینکه سیستمی دارای قابلیت 

. برخی کندنمی اتکاپذیرو  اطمینانقابل آن راهرگز یک محصول، در ساخت  قیمتارزانو  غیراستاندارد، کیفیتبیقطعات  یریکارگبهی است که بدیه

در  (Redundancyدومین راهکار استفاده از افزونگی )گیرند. میاین روش را در تولید محصوالت خود در پیش  ،معروف جهان صاحب نامان برندهایاز 

محصول  کلِ ،حساس زءمعیوب شدن یک جتا در صورت  کنندمیاجزا و قطعات حساس در سیستم را افزونه  هاروشدر این ساخت محصول است. 

روشو  TMR (Triple Modular Redundancy ،)Duplication with comparison ،Standby sparingمعیوب نشود. استفاده از ساختارهای 

ها، های مهندسی از باسسیستم. درست به همین دلیل است که در هاستسیستمو فیزیکی در  افزاریسخت افزونگیِ معمولِ یِهاروشاز ترکیبی های 

که سیستم در صورت  دهدمی. این نوع افزونگی اطمینان کنندمیافزونه یا رزرو استفاده  اتصاالتو حتی  هامحرک، سنسورها، هاحافظهپردازشگرها، 

و  شدهشناسایی( و یا Fault Masking) شودمیتوسط اجزای افزونه شده یا پوشانیده  ءیب آن جزو ع نیفتادهاز آن از کار  ءمعیوب شدن یک جز

اما به  بردمی، وزن و مصرف انرژی سیستم را باال ابعاد(. این نوع افزونگی اگرچه هزینه، Fault Recovery) شودمیافزونه  سالمِ ءِجایگزین با یک جز

افزونه  افزارهاینرمو  هابرنامه)استفاده از  افزارینرماست. استفاده از افزونگی  ناپذیراجتنابسیستم ضروری و  اطمینانِ قابلیتِ توجهِقابل جهت افزایشِ

و کدهای برگر و...(، افزونگی زمانی  m-out-of-n، کدینگ Parity ،CRC ،Hammingدر سیستم(، افزونگی اطالعات )استفاده از کدهای اضافی نظیر 

( سیستمتحلیلگر خروجی  عنوانبهآن خود در کنار سیستم ت مکرر و...( و افزونگی تحلیلی )استفاده از مدل ریاضی یک )ارسال مجدد، محاسبا

 مهندسی هستند. هایسیستمی دیگر بهبود قابلیت اطمینان هاروش
 

 قابلیت اطمینان بینیپیش -ب
. انجام تعمیرات خبر داشتنزدیک  یندهیآدر آن  مطلوب از یک محصول یا سیستم بایستی از سطح قابلیت اطمینان برداریبهرهدر حین  ،در عمل

 اطمینانقابلیت  بینیپیشی هاروش ازجمله ،بینیپیش هایمدلو استفاده از  ایدوره هایوارسیادواری،  صورتبهادواری، تعویض قطعات حساس 

قبل از  و اینکه دهندمیمعینی را قبل از هر پرواز انجام  هایِوارسیو  هابررسیپرواز یک سری  اینکه مهندسینِآینده است.  هایزمانسیستم در 

 ییهانمونه گرددیمظات آینده صورت لحنیروگاه در  یهاستمیرسیزعملکرد مطمئن  خاصی برای حصول اطمینان از یهاتست ،یک نیروگاه اندازیِراه

 سیستم است. اطمینانقابلیت  بینیپیشاز 
 

 ارزیابی قابلیت اطمینان -ج
بلوکی  یهااگرامید. شودمیخاصی استفاده  یهامدلبرای ارزیابی قابلیت اطمینان از و  مستمر ارزیابی شود طوربهبایستی  هاسیستمقابلیت اطمینان 

صنعتی متعددی برای  یافزارهانرمقبل  یهادههمارکوف و مدل شبکه پتری از آن جمله است. در  هایمدلقابلیت اطمینان، درخت عیب، درخت خطا، 

اشاره و...  Relex ،Galileo ،Windchill ،Blocksim افزارهاینرمبه  توانیم هاآن انیمکه از  اندشدهعرضهبه بازار  هاسیستمارزیابی قابلیت اطمینان 

آن و توپولوژی سیستم  دهندهلیتشکاجزای  روی قابلیت اطمینانِاز قابلیت اطمینان سیستم را  RBD (Reliability Block Diagram) درروشکرد. 

به تصویر کشیدن اتصال اجزای سیستم ترسیم الجیکی استاتیکی و دینامیکی برای  یهاتیگدرخت عیب، مدلی مبتنی بر  درروش. کنندمیمحاسبه 

مارکوف از روی  درروش. محاسبه کنند آن راحلیل و احتمال تاز روی معیوب شدن اجزای آن را معیوب شدن سیستم آن بتوانند  به کمکتا  کنندیم

از  از مدل مارکوف است. یاشدهسادهحالت  . شبکه پتری نیزکنندمیکردن سیستم را محاسبه  کاردرستمختلف عملکردی سیستم، احتمال  یهاحالت

بیشتر در عمل والی، وابستگی بین اجزا و... است، تعمیر، اولویت، ترتیب و ت یسازمدله قادر ب کهنیا واسطهبهروش مارکوف  ،مذکور یهاروشن امی

الزم به ذکر است که  تیدرنها. کندیممحاسبه دهای مختلف عملکردی آن این روش قابلیت اطمینان سیستم را در م عالوهبه .شودیماستفاده 

 تبدیل کرد. گریکدیبه  توانیمرا  نانیاطمارزیابی قابلیت  یهامدل
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 نیرومراکز توسعه فناوری پژوهشگاه 

 نانو یمرکز توسعه فناور این شماره:
نانو در  یفناور یکاربردها یبررس"تحت عنوان  یاو با انجام پروژه رویدر پژوهشگاه ن 1382از سال  ینانو در حوزه برق و انرژ یمبحث استفاده از فناور

 یو انرژ برقدر حوزه  نانو فناوری یکاربردها درزمینهو ساخت  یقاتیپروژه تحق نیچند 1388تا  1382 یهاشروع شد. در سال "یصنعت برق و انرژ

توجه  کم،یو  ستیقرن ب یدیکل هایفناوریاز  یکی عنوانبه« نانو یفناور»سنتز نانو "به  توانمی هاآن ترینمهم ازجملهدر پژوهشگاه انجام شد که 

 نیا سویبه قاتیاز تحق یعیوس فیآن موجب شده تا ط فردمنحصربه یهایژگیرا به خود جلب نموده است و و ایبزرگ دن هایشرکتکشورها و  یجد

 نی. ابخشدیم یاژهیخواص و کارکرد و هاآنبه  کهنحویبهاست  هایبه فناور نینو کردی، رو«نانو یفناور»روانه شود.  کمیو  ستیقرن ب ییجادو یفناور

 نیآن را در بهبود خواص درک نمود. ا ژهیاثرات و توانیمتداول م هایفناوریاز آن در  یریگنداشته، بلکه در بهره یکارکرد خودخودیبه یفناور

موجود، موجبات  هایفناوریرقابت با  جایبهخواهد بود و  یامروز هایفناوریهمه  رندهیدربرگ ندهیخود در آ یارشتهنیب عتیبا طب نیهمچن یفناور

صنعت برق کشور  ن،ینو هایفناوریبه  افتهیتوسعه یکشورها کردیو رو هایرشد فناور یباال سرعتبهبا توجه  امروزه .آوردیرا فراهم م هاآنرشد 

به  شیاز گرا ریناگز گرید یاز سو یماندگاز عقب یریو جلوگ یو ارتقاء سطح علم سویکموجود از  یهایو توانمند هاتیحفظ ظرف منظوربه

 هایفناوریتوسعه  مأموریتو  شودمیصنعت برق کشور محسوب  یپژوهش یکه عمالً بازو رویاساس پژوهشگاه ن نیهم بر .باشدیم نینو هایفناوری

نانو در  یمرکز توسعه فناور» یانداز-اقدام به راه ینانو در حل معضالت صنعت برق و انرژ یاز فناور یریگبهره جیترو باهدفدارد  بر عهدهمرتبط را 

ها و مند طرحکالن و نظام تیو هدا انیبندانش هایشرکتو  یقاتیتحق ،یاز مراکز دانشگاه تیمرکز با حما نینموده است. ا «یحوزه برق و انرژ

را در صنعت برق فراهم خواهد آورد و  هایو توسعه توانمند یوربهره شیصنعت برق موجبات افزا یازهاینانو به سمت ن یبر فناور یمبتن یهاپروژه

 محقق خواهد کرد.  یو مراکز پژوهش بنیاندانش هایشرکت یافزوده باالتر را برا باارزشمحصوالت  دیتول اندازچشمبه  یابیتمتعاقباً دس
 

 هامأموریت
 یشبکه فناور یو راهبر جادیبا ا رو،ینانو در حوزه ن یتوسعه فناور یسند راهبرد یو در راستا رانیا یاسالم یجمهور سالهبیست اندازچشمبراى تحقق 

 :است ریز یهایژگینانو در منطقه با و ینخست در فناور گاهیجا یدارا رانیا یاسالم یجمهور ،ینانو در حوزه برق و انرژ

 ویافزوده باال در حوزه برق و انرژ باارزشنانو  یبر فناور یمحصوالت مبتن دکنندهیتول ، 

 روینانو در حوزه برق و ن یمحصوالت و خدمات فناور صادرکننده. 
 

 اهداف کالن

 با استفاده از  یحوزه برق و انرژ یصنعت انیفناورانه متقاض یازهایو رفع ن ییشناسا منظوربهمحققان و صنعتگران  انیارتباط م لیتسه

 ،فناوران نانو

 وینانو در حوزه برق و انرژ یفناور یهاو پژوهش قاتیروند توسعه تحق شیافزا ، 

 ینانو و شاغل در صنعت برق و انرژ یدر حوزه فناور بنیاندانش هایشرکت تیو تثب تیحما.  

 

 ها و اقداماتسیاست

 ینانو در صنعت برق و انرژ یفناور ٔ  درزمینه یفناور تیرینقش مد یفایا، 

 مرکز یهاطرح ٔ  درزمینهها و دانشگاه یقاتیمختلف صنعت برق، مراکز تحق یهابخش تیفعال یهماهنگ، 

 ینانو در حوزه برق و انرژ یفناور ٔ  درزمینهبه صنعت برق  یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد، 

 ینانو در حوزه برق و انرژ یفناور ٔ  درزمینهصنعت برق  موردنیاز یهالوتیپا یاندازراه، 

 بازار یهایازمندین یو توسعه مرکز در راستا قاتیتحق یدهجهت، 

 ،رویدر پژوهشگاه ن ینانو در حوزه برق و انرژ یمرتبط با فناور یهاتیفعال یافزائو هم دهیسازمان تمرکز، 

 که تحت  ،یدر حوزه برق و انرژ نانو فناوری ٔ  درزمینه یاو توسعه یکاربرد یهاها و پروژهطرح یارجاع و نظارت بر اجرا ف،یتعر ،یزیربرنامه

 ،دیآیمدر اجرابه  رویپژوهشگاه ن تیریمد

 ینانو در حوزه برق و انرژ یفناور ٔ  درزمینه نظرانصاحبو  نیاز محقق یبانک اطالعات جادیو ا یو تخصص یعلم یهادانش در حوزه انباشت، 

 وینانو در حوزه برق و انرژ یفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تیالزم جهت حما یمنابع مال تأمیننظام و  جادیا ، 

 و  یعلم یهادر قالب مراکز رشد و پارک ینانو در حوزه برق و انرژ یمرتبط با فناور بنیاندانش هایشرکتاز  تیمند حمانظام تیریمد

 .از پژوهش تیحما یمال یهاو صندوق یفناور
 
 

 .نانو در صنعت برق یمرکز توسعه فناور ر،یدادمان، پژوهشگاه ن دیبلوار شه یتهران، شهرک غرب، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/ nano-Center سایت:وب
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 پارس شهیاند کانیشرکت کارن واحدهای مرکز؛معرفی 

 یفرزانه جاجرم حانهیرمدیرعامل: 

 88376889شماره تماس: 

 reyhaneh_farzaneh65@yahoo.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

  GISبر  یخودکار شبکه برق مبتن لیو تحل یسازادهیسامانه پ

 زمینه فعالیت:

در  یافزارو نرم یمهندس یفن ینظارت و اجرا ،یامور مربوط به طراح هیکل

  آب و برق یهاشیتمام گرا

 میزان پیشرفت طرح:
انتقال و توزیع برق،  یهامناسب از شبکه یبردارو بهره یزیربرای طراحی، برنامه

و  CYMEتحلیلگر )مانند  یافزارهاانجام مطالعات شبکه با استفاده از نرم

DIgSILENTبسیار حائز اهمیت است. برای انجام مطالعات شبکه در نرم )

مذکور  یافزارهابایست شبکه برق با تمام جزئیات در نرمافزارهای تحلیلگر، می

تغییرات مداوم شبکه  وپیچیدگی  میان نشود. در ای سازییهو شب یسازمدل

توزیع برق شده  هایشرکتافزارها در توزیع برق مانع از استفاده فراگیر از این نرم

 .است

ماژول شامل  3در این راستا شرکت کارنیکان اندیش پارس سامانه کارنیکا را با 

)محاسبه و نمایش  ماژول پخشبار)ایجاد خودکار فایل مطالعاتی(،  ماژول کانورت

ی زیرهیپا)نمایش وضعیت ولتاژ شبکه( را  ماژول کاوشخودکار پخشبار شبکه( و 

ود. در حال حاضر قرارداد فروش و استقرار سامانه با چند شرکت توزیع نیروی نم

باشد و طبق است. ماژول کانورت نهایی و در حال استفاده می منعقدشدهبرق 

باشد. ماژول و ارائه نسخه دوم می توسعهدرحالدرخواست یکی از مشتریان 

 توسعهدرحالمشتریان  پخشبار نیز کاربردی شده است و بر اساس پیشنهاد یکی از

است. همچنین ماژول کاوش کاربردی شده است. الزم به ذکر است در راستای 

 "مشکات"و  "ارزیابی عملکرد"ماژول جدید با عنوان  2توسعه ایده محوری، 

 باشند.مطابق الحاقیه قرارداد با مشتریان در مراحل اولیه طراحی و ارائه می

 

 شیآگاهان نواند کیالکترونشرکت  واحدهای مرکز؛معرفی 

 مسعود یکرنگمدیرعامل: 

 09198637846شماره تماس: 

 masoudyekrang@yahoo.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

 (UT) کیبه روش آلتراسون یساخت دستگاه آزمون فن

 زمینه فعالیت:

 ی و نگهدار راتیو ساخت قطعات در حوزه تعم یطراح

 

 میزان پیشرفت طرح:

اصلی شرکت الکترونیک آگاهان نواندیش، طراحی و ساخت و ارائه فعالیت 

 توانسته است تاکنونهای غیر مخرب است و خدمات به تجهیزات حوزه آزمون

اندازی، رفع عیب، ارتقاء و ساخت تجهیزات متعدد این حوزه اقدام به راه

 هاآنتجهیزات بازرسی فنی به روش اولتراسونیک و تجهیزات جانبی  ٔ  درزمینه

های اندازی چندین برد الکترونیکی از مجموعهنماید. عقد قرارداد ساخت و راه

بازرسی فنی  هایشرکتصنعتی مختلف و برقراری ارتباط با تعداد زیادی از 

 باشند. اقدامات در این زمینه می ترینمهم ازجمله

طراحی و ساخت دستگاه بازرسی فنی به روش  درزمینه، شرکت زمانهم

ها و و با تکمیل طراحی داده استاولتراسونیک نیز اقدامات خوبی را صورت 

نماید. در ی فرآیند ساخت دستگاه را آغاز میزودبه، ازیموردنتهیه قطعات 

و رفع نیاز کشور  UTتجهیز  برساختصورت نهایی شدن این محصول، عالوه 

 ,Rock-UTشوند: طراحی و ساخت تجهیزات زیر نیز اجرایی میدر این زمینه، 

Rail-UT, PAUT . 

های فوق، مذاکراتی نیز با چندین مجموعه در داخل کشور در همه زمینه

 1400و عقد حداقل دو قرارداد در این زمینه تا پایان سال  شده استانجام

 نهایی خواهد شد. 

 

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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و  رانیدر ا کیو مکاترون کیمکان وتر،یبرق، کامپ یدر مهندس نینو یهاپژوهش یالمللنیبکنفرانس  نیسوم" .1

. مرکز توسعه خالقیت هایشهردار. سازمان همیاری یکاربرد یدانشگاه جامع علم: برگزار کنند ،1400 دی 30 ،"جهان اسالم

 .تهران -و نوآوری علوم نوین

: برگزار کنند ،1400 بهمن 14 ،"اطالعات یو فناور وتریبرق، علوم کامپ یمهندس یالمللنیب شیهما نیششم" .2

 .همدان -شیهما یدائم رخانهیدب

موسسه : برگزار کنند ،1401 اردیبهشت 20، "وتریبرق و کامپ ینوآورانه در مهندس یهاپژوهش یکنفرانس مل نیاول" .۳

  .خوزستان -کارون یآموزش عال

 
 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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