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 سخن نخست            
 

 یفیتباکحوزه   رفع   موانع   فرهنگی اعتماد  به   محصوالت  ویژه در و به

تأثیرگذار صورت گیرد. واقعیت این است که صنعت برق  هاییتفعالداخلی 

نسبتاً موفقی از همکاری با برندهای  تأسیس خود تجربه ایران از ابتدای

 یهاشرکتنرم کردن با  وپنجهدستداشته است و این  المللیینب معتبر

این صنعت با  اندرکاراندستو آشنا بودن کارشناسان و  المللیینببزرگ 

 یانبندانش یهاشرکتموجب پیشرفت  سویکپیشرو، از  هاییفناور

داخلی )که باید با برندهای معتبر به رقابت بپردازند( شده و از سوی دیگر 

به بازار صنعت گردیده  یانبندانش یهاشرکتراه نفوذ  مانعی سخت در سر

این موضوع در کنار اهمیت حیاتی کاربردهای اصلی صنعت )در . است

را  هاسامانهزمینه آب و برق( که امکان تحمل خطا و اشتباه در عملکرد 

سازد، موجب شده است تا برخی از مدیران و کارشناسان ار اندک مییبس

صنعت هنوز هم استفاده از برندهای خارجی را بر محصوالت داخلی ترجیح 

ساخت داخل از  هاییفناور یرساناطالعدهند که امیدواریم با توسعه 

قابلیت اطمینان محصوالت داخلی از  یژهوبهو افزایش کیفیت و  سویک

از میان برخیزد. بدون تردید  اعتمادییباین دیوار  مآراآرامسوی دیگر 

با  توانندیمو کارگزاران آن در همه سطوح  اندرکاراندستدولت و همه 

سازوکار  یانامهنظامالزامات  یریکارگبهاقناعی در کنار  هاییتفعال بریهتک

 ایرانی را فراهم سازد. یانبندانشمناسب برای حمایت از تولید و اشتغال 

و فناوران عرصه  یانبندانش یهاشرکتخواسته  ینترمهمشاید  دیگریانببه

دولتی از طرفه عرضه محصوالت و  هاییتحمابرق و انرژی کشور هدایت 

خدمات به سمت تقاضا و تحریک بازار مصرف )عمدتاً دولتی( پیش روی 

فناور است. امید است این رویکرد در دولت دوازدهم نیز در  یهاشرکت

 لی شود.ـمتج شـــــازپیشــیبشور ـــو ک مدیرانردار ـــتار و کـــــگف

در مردادماه کار خود  هاضعفو قوت و  هایبنشدولت یازدهم با همه فراز و 

دولتمردان  به دسترا به آخر رساند و سکان هدایت قطار پیشرفت کشور 

در صنعت  یژهوبه یانبندانشدولت دوازدهم سپرده شد. در حوزه اقتصاد 

اما  اندبوده توجهقابلبرق و انرژی نقاط درخشان کارنامه دولت یازدهم 

باید اذعان کرد همچنان راه طوالنی در پیش رو قرار دارد که  حالیندرع

ه که در دولت دوازدهم لباس خدمت ب نفستازهرود کارگزاران انتظار می

چشمگیر داخلی و البته تعامل سازنده با  هاییتظرفبه  اتکابا  کنندیمتن 

بر مشکالت پیش رو فائق آیند. واقعیت  المللیینبعرصه فناوری و صنعت 

در زمینه  شدهانجام هاییبسترسازو  هاتالشآن است که علیرغم همه 

فناور نوپا برای توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و  یهاشرکتشکوفایی 

وران فعال در صنعت برق و انرژی به وظیفه اغلب فنا باوجودآنکهفناوری و 

پیشرفته و تولید محصوالت و  هاییفناورنخستین خود در دستیابی به 

در  یانبندانش یهاشرکت، توفیق اندکردهعمل  یفیتباکارائه خدمات 

عرصه بازار صنعت برق با موفقیت باالیی همراه نبوده است. یکی از دالیل 

است،  شدهاشارهر نیز در این گفتارها بدان پیشت همچنان کهاین موضوع، 

 یریکارگبهعدم خطرپذیری مدیران و کارشناسان برجسته صنعت برق در 

محصوالت داخلی است که الحق و االنصاف باید گفت در طول سالهای 

شاهد آمادگی بیشتر مدیران  هرروزاخیر، روند کاهشی داشته است و 

تابعه وزارت نیرو در استفاده  یهاشرکتدلسوز و کارشناسان دانشور 

 ساخت داخل هستیم. یانبندانشحداکثری از محصوالت 

 یاندازهاچشمگرچه این شرایط با وضعیت مطلوب که متناسب با 

 توانیمدولت در عرصه تولید و اشتغال باشد فاصله دارد،  شدهیینتع

 ـــد با شتاب بیشتری دنبال شود امیدوار بود که در دولت دوازدهم این رون
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 عضو جدید خانواده

 الکترو پاد سیستمشرکت 
 دانـش  کسـب  محـوری  ایـده  ایـن  اجرای از هدف

 آشکارسـازهای  انبـوه  تولیـد  و سـازی یبـوم  فنی،

ــ ــربن یدمونوکس ــه ک ــورتب ــاری ص ــت تج . اس

ــتفاده ــورهای از اسـ ــیمیایی سنسـ ــا الکتروشـ  بـ

ــان مصــرف ــه پــایین جری  دتکتورهــا کــهینحــوب

 عمــومی هــاییبــاتر از اســتفاده بــا بتواننــد

ــانمــدت و کــارکرده ــا معقــول زم ــک ب ــاتری ی  ب

 یهـا دسـتگاه  صـنعت  در انقالبـی  بماننـد،  روشن

. اسـت  آورده وجـود  بـه  سـمی  گازهای آشکارساز

 متنـوعی  انـواع  جهـانی  بازارهـای  حاضـر  حال در

 اعــم ســمی گازهــای آشکارســاز یهــادســتگاه از

ــای از ــهری گازه ــاز و ش ــ گ ــربن یدمونوکس  از ک

. کننـــد یمـــ عرضـــه  را مختلـــف برنـــدهای

 بــدون اینکــه بــه بــا توجــه موضــعی دتکتورهــای

ــاز ــه نی ــای  ب ــل ه ـــمرک پان ــه و زیـ ــورتب  ص

stand alone ــار ــ ک ــدیم ــت الزم ،کنن ــا اس  ت

 مواقــع در و بــوده داخلــی آژیــر بــه مجهــز خــود

صـورت  بـه  را الزم هشـدار  بتواننـد  بایسـتی  خطر

 توجـه  بـا  نیـز  ایـران  کشـور  در. نمایند اعالم آژیر

ــه ــرورتبــ ــتفاده ضــ ــازهای از اســ  آشکارســ

ــربن یدمونوکســ ــداد و ک ــاد بســیار تع  ســوانح زی

 ایــن ،کــربن یدمونوکســ گــاز بــا مســمومیت

 بســـیار اخیـــر ســـال دو در یکـــی موضـــوع

ــه موردتوجــه ــدوین. اســت قرارگرفت ــتاندارد ت  اس

 دســتگاه» عنــوان بــا ISIRI 13172 داخلــی

ــی ــاز  الکتریکـ ــآشکارسـ ــربن یدمونوکسـ  در کـ

 و آزمـــون یهـــاروشمســکونی،   هـــایمحــیط 

 برمـــــبنای اســتاندارد کــه «عملکــردی الزامــات

 تهـاشـــنگ BS EN 50291 المللـــیبـــین

  .است بوده راستا همین در نیزاست شده

 ایـن  عملکـردی  نیازهـای  شناسـایی  بـه  با توجـه 

 نیـــز  و سنســـور  نـــوع  انتخـــاب  و دســـتگاه

ــتانداردهای ــازموردن اسـ ــه در یـ ــرد زمینـ  عملکـ

ــتم، ــک سیس ــی ی ــه طراح ــرای اولی ــتگاه ب  دس

 شــرایط بــرآورده کـردن  البتـه . اســت شـده انجـام 

 انجــــام بــــه نیــــاز اســــتاندارد در مــــوردنظر

ــ ــاییطراح ــقدق ه ــری ــام ،ت ــون انج ــاآزم  یه

 بـاره ینچنـد  سـازی ینـه به و گونـاگون  عملکردی

 یسـی نوبرنامـه  چگـونگی  و شـده یطراحـ  مدارات

 زمینــهدر حاضــر حــال در. باشــدیمــ آشکارســاز

 یــک مربوطــه سنســور یانــدازراه و کــردن یــودرا

 .تاسـ یدهرسـ امانج به اولیه اقدامات ریس

اقتصادی نیز با توجه به اینکه صنایع  ازلحاظ

تولیدی زیادی در داخل کشور و کشورهای 

تر و درصد همسایه حضور ندارد، رقابت آسان

جدید تر است. مراتب پایینشکست تولید انبوه به

های روز و قیمت فنّاوریبودن و استفاده از 

های موجود، از دیگر تر نسبت به سایر مدلارزان

 رود.مزایای اقتـــصادی این طرح به شـــمار می

 رشـــبرگزاری کمیته پذی ب( 
یک  1396ماه در کمیته پذیرش مرداد 

اتوماسیون مصرف آب با "طرح فناورانه با عنوان 

ــورا  ــابراتی ل ــاخت مخ ــتفاده از زیرس ــورد "اس  م

ارزیابی قـرار گرفـت کـه پـس از بررسـی و نقـد       

از  ییدیـه تأاخذ  شرطبهاعضای کمیته، مقرر شد 

ی طـرح  سازآمادهمرکز توسعه شبکه هوشمند و 

 رکز مطرح شود.ــدر شورای م مجدداً اروککسب

 روژهــــپ رفتــپیش روندج( 

 توسعه هاییتاولو ناساییـــش

 خوزستان رقب و آب سازمان اوریـــفن

مشکالت و  بندییتاولوو  ییشناسا یدر راستا
 هاییفناور نهیاستان خوزستان در زم یهاچالش

از پروژه  یبرق که خود بخش صنعت آب و
فناور استان  یواحدهامراکز رشد  یاندازراه

 نیمشترکاً ب یاپروژه باشدیمخوزستان 
 یکاربرد یهاپژوهشو دفتر  رویپژوهشگاه ن

است  دهیسازمان آب و برق خوزستان منعقد گرد
 یصنعت برق و انرژ یکه مرکز توسعه فناور

این پروژه در سه فاز  .باشدیمآن  یمجر
 یهاشرکت، فراخوان جذب هایتاولوشناسایی 

و  هاچالشو ایجاد بستر ارتباطی بین  یانبندانش
 موازاتبهکه  شدهیفتعر یانبندانش یهاشرکت
 مورخ ر فاز نخست،د حال انجام است. هم در

کارشناسان مرکز توسعه  62/9/52تا  3/11/59
تابعه  یهاشرکتفناوری صنعت برق و انرژی در 

م انجا باسازمان آب و برق خوزستان 
و کارشناسان  رانیمد ازتخصصی  یهامصاحبه

فناورانه  یهاچالش، مشکالت و هاشرکتاین 
این  ، و در ادامه کرده ییشناسارا این سازمان 

با خبرگان و متخصصان سازمان آب و  هاچالش
قرار خواهد  نظرتبادلو  موردبحثبرق خوزستان 

نفر از  622گرفت. در این مدت با بیش از 
ازمان عه ستاب یهاشرکتناسان و مدیران کارش

آب و برق خوزستان مصاحبه صورت گرفته و 
 .تاس هـــتقرارگرفابی ـــورد ارزیم هاآننظرات 

 اخبار مرکز 
و   ینو دوم پنجاهبرگزاری  الف(

 سومین نشست شورای مرکز وپنجاه 

نشسـت شـورای مرکـز در تـاری       ینودو مپنجاه

این نشست طـرح   در .برگزار شد 33/30/1396

 و مـدیریت "بـا موضـوع   وکـار کسـب فناورانه 

 و بـرق  مصـر   کنترل و یهوشمند ساز

و ارزیـابی   مـورد ، "کنندهمصر  از محافظت

بـه دلیـل   شـورا   یتدرنها ی قرار گرفت کهبررس

ــذیرییــهتوج ــا اســتقرار   ناپ اقتصــادی طــرح، ب

طـرح مزبـور    متقاضی در مرکز موافقـت نکـرد.  

دارای دو بخــش اساســی اســت. بخــش اول آن 

در شـرایط عـدم    اسـت کـه   یافـزار نـرم شامل 

های مختلـف بـا ارسـال    صحیح در زمانمصرف 

را در جریـان   کننـده مصـرف های اخطـار،  آالرم

دهـد تـا بـا آگـاه    مصرف نادرست خود قرار مـی 

سازی، سیستم را مدیریت نماید. بخـش دوم بـا   

توجــه بــه اطالعــات دریــافتی از تــوان، ولتــاژ و 

فرکانس به اصالح ضریب توان شبکه پرداخته و 

در صورت تولید توان راکتیو، آن را توسط بانک 

 نماید. خنثی می خازنی موجود،

سومین نشسـت شـورای مرکـز در تـاری      وپنجاه

این نشسـت طـرح    در .برگزار شد 44/30/1396

طراحــیس ســاخت و "بــا موضــوع وکــارکســب

سـازی تـوربین بـادی عمـود محـور      پیاده

، "کیلوواتی با تجهیز فتوولتائیـ  و بـاتری  

 تیـ درنهای قرار گرفـت کـه   و بررسارزیابی  مورد

 شورا با استقرار متقاضی در مرکز موافقـت نمـود.  

، طراحــی و ســاخت از اجــرای ایــن طـرح  هـدف 

توربین بادی عمود محور، با تـوان خروجـی یـک    

 باشد.کیلووات می

توربین کارشده در ایـن طـرح از نـوع داریـوس      

H-    روتـــور، و جـــنس آن آلیـــاژ آلومینیـــوم

اسـت کـه    ذکـر انیشـا  باشد.می

 هــایتــوربین تــرین مزیــتمهــم

 اســت ایـن  عمـود محـور،   بـادی 

 بـادی  هـای تـوربین  که برخالف

ــور ــی، مح ــه افق ــت ب ــاد جه ــفتگی و ب  آن آش

 . نیستند حساس

 تـوان بـه  طـرح مـی  فنـی  نقـــاط قـوت  دیگر از 

 انــــدک،  سروصـدای  زیـاد،  نسـبتاً  توان چگالی

ــازده ــاال، ب ــت ب ـــمینان قابلی ـــناسب اطــ  و مــ

 ـــدک اشــــاره کرد.ان نگـــهداری یهزیــــنه
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 :بیشتر بدانیم

 (TRL) یح بلوغ فناوروسط یابیارز

 مقدمه
 TRL (Technologyی یـا  فنـاور  یقرارگرفتـه اسـت سـطوح آمـادگ    هـا مورداسـتفاده   یو بلـو  فنـاور   یکه جهت سنجش آمـادگ  ییارهایاز مع یکی

Readiness Level) باشدیم .TRL یـک تحلیلی برای سنجش و ارزیابی سطح آمادگی و بلو  فناوری و مقدار خطرپذیری ناشی از استفاده از  یابزار 

ی ارتقـای  هـا پـروژه و  هـا یفنـاور های ناشی از آزمون ینههزی فناوری و تعدیل هاپروژههدف از این کار، کاهش ریسک . تفناوری در توسعه محصول اس

در با سپری شـدن زمـان،    .شدمطرح  یالدیم 03در دهه  (ناساآژانس ملی هوافضای آمریکا ) توسط،بار نیاول یبرا آمادگی فناوری سطوح .استفناوری 

پیشنهاد اسـتفاده از ایـن   « سطوح آمادگی فناوری در ناسا»ی با عنوان امقالهسطح توصیف کرد که در قالب  9مراحل این مدل را تا  نزیمنک، 1990سال 

متحده دستورالعمل استفاده از سـطوح آمـادگی فنـاوری را در    یاالتاو پیرو آن سازمان حسابرسی  نمودهای مختلف مطرح یفناوردر صنایع و را سطوح 

 صنایع و بخش خصوصی ابال  کرد. 

 چیست؟منظور از سطح آمادگی 
در  آن را برای اینکه بتوان گفت فناوری بـال  اسـت، بایـد    .با آمادگی فناورانه اشتباه گرفت را نباید آمادگی فناوری

. نمـود در محیط عملیاتی یا مشابه تصـدیق  را  عملکرد مطلوب آن داد وقرار مورداستفادهقالب یک نمونه مهندسی 

جدید از هنگام طراحـی، توسـعه و    هاییفناورمیزان بلو   یریگاندازهآمادگی فناوری شاخصی برای  درواقع

 فنـاوری  پـذیرش  بـه  نسـبت  افـراد  توانـایی  و گـرایش  میـزان  فناورانه آمادگی کهیدرصورت است. یریکارگبه

  .است کاری و شخصی امور در آن یریکارگبه و( نوین هایفناوری)
 (TLCفناوری )چرخه عمر 

کند یمدوره را طی  4ی، فناوری در طول عمر خود طورکلبهدهد. یمچرخه عمر فناوری سیر تحول یک فناوری، از زمان ایده آن تا زمان مرگش را نشان 

مرحلـه طفولیـت یـا     -1 رشد خود، به چهـار دسـته تقسـیم کـرد      برحسبتوان فناوری را یمبنابراین ؛ شودیمکه از ایده شروع و به منسوخ شدن ختم 

 مرحله پیری و مرگ )افول( – 3مرحله بلو   -3مرحله رشد  -4جنینی)نوظهور ( 

   فناوری که در مراحل اولیه رشد خود قرار دارد و هنوز کاربردی نشده است، اما در چند سال آینده این مهم رخ خواهد داد.نوظهورفناوری 

 شده است، اما در دسترس عموم نیست )تجاری نشده است(. ی کاربردیتازگبهکه  یفناورفناوری جدید  

 فناوری نو و بدیع  فناوری که فقط در حد ایده است و هنوز بشر به آن دست پیدا نکرده است.

 باشد.یمفناوری موجود  فناوری که موجود و در دسترس عموم 

یری یک فناوری موجـود در کـاربرد جدیـد یـا متفـاوت بـا       کارگبهی فناوری  فرآیند ایجاد و نمایش یک فناوری جدید یا یک فناوری ثابت نشده، توسعه

 برای دستیابی به یک هدف خاص و معین. شدهاثباتهای موجود و یفناورکاربردهای فعلی، یا ترکیب 

فراهم کردن یک توانمندی جدید در پاس  به یک فرصـت فناورانـه    منظوربهگذاری شده تدریجی یهسرماشده و یتهداپروژه توسعه فناوری  یک فعالیت 

یـاز بـه کـار گرفتـه     موردنو تجهیـزات   هـا سامانهین تأم. خروجی این پروژه، یک فناوری بال  خواهد بود که در وکارکسبیا یک نیاز عملیاتی یا یک نیاز 

 شود.یم

هـای  یفناورهایی است که در آن یتلافعی  مجموعه ارزیابی و انتخاب فناور

شده در داخل یا بیرون سازمان بـرای حـال و آینـده بـا توجـه بـه       ییشناسا

هـای  یفنـاور شده و اقدام به شناسایی یلتحلی مختلف بررسی و هاشاخص

دربرگیرنده دو فعالیـت   درواقعگردد. این فعالیت یم هاآنمناسب و انتخاب 

انتخـاب   -4ارزیـابی فنـاوری    -1مل یکدیگرنـد  ـی مکـ نوعبهاصلی است که 

 است. شدهاشارهبه آن رو بهروخالصه در شکل  طوربهکه  فناوری

ی از بـردار بهـره که بر شناسایی و کمینه کردن ریسک حاصل از یک فناوری جدید،  مدیریت فناوری  قسمتی از مدیریت پروژه و مهندسی سیستم است 

 را بـا ی عمر پروژه حضور دارد، بلو  فناوری و سیسـتم  چرخهیزی برای بال  کردن فناوری متمرکز است. این فعالیت در طی رطرحو  ی فناورانههافرصت

 دهد.یمیجادشده ناشی از نابال  بودن فناوری را کاهش ایر تأخو ریسک  کندیماستفاده از ابزار موجود ارزیابی 

قـرار   مورداستفادهکه در تعریف فناوری بیان شد، یک فناوری باید به یک نیاز پاس  دهد. گاهی این فناوری در یک محصول  طورهمانبلو  یک فناوری  

بنابراین بلو  فناوری عبارت خواهد بود ؛ شودیمرود و گاهی خود تبدیل به یک محصول و سامانه یمگیرد، گاهی در فرآیند تولید یک محصول به کار یم

ا این تعریـف، هـدف از   ب" شدن به یک سامانه یا محصول موفقیلتبدو یا  آمیز یک فناوری در یک سامانه یا محصول، یا یک فرآیندیتموفقده استفا" از 

 سازد.رآیند را برآورده ـــتواند انتظار یک سامانه یا فیماوری مذکور تا چه حد ــــیری سطح بلو  یک فناوری، تعیین این مطلب است که فنگاندازه

 



     96 مرداد –14شماره 

 

 دستاوردهای مرکز

 فعالیــت مــدت طـول  در نــدا صــنای  شــرکت

ــود ــتاوردهای خ ــوبی دس ــهدرزم خ ــوزش یین ــاوره و آم  یمش

 یماهــهســه در ژهبــوی. اســت داشــته بــرق صــنعت تخصصــی

ــر، ــن اخی ــرکت ای ــتی ش ــراهم را فرص ــا آورد ف ــدگان ت  نماین

ــپاچین  ــرق شـــرکت دیسـ ــه بـ ــران یامنطقـ ــاور و تهـ  مشـ

ــروژه ــپاچین  یپـ ــرق دیسـ ــران، بـ ــمن  تهـ ــد ضـ  از بازدیـ

 دیســـپاچین  و جنـــوبی یکـــره بـــرق ملـــی دیســـپاچین 

 بــرای شــدهارائــه طــرح بتواننــد یامنطقــه بــرق و کــره هــوایی

 المللــیینبــ ســطح در را تهــران یامنطقــه بــرق دیســپاچین 

 .نمایند تکمیل و مقایسه

ــر عــالوه ــدا، صــنایع شــرکت ، آن ب  تکمیــل و توســعه طــرح ن

ــتم ــالوگ سیسـ ــود MPT1327 آنـ ــرق موجـ ــه بـ  ایمنطقـ

 و آنـــالوگ ترکیبـــی سیســـتم و نمـــوده طراحـــی را تهـــران

 DMR دیجیتــــال اســـتاندارد  بــــر مبتنـــی  را دیجیتـــال 

 .است نموده فعلی آنالوگ سیستم جایگزین

 مشـکالت  رفـع  در بـرداران بهـره  مقطعـی  نیازهـای  رفـع  جهت

 نصـرت  کوشـک  و چمـران  سـایت  دو تجهیـزات  موجـود،  طرح

ــه از ــایتهای مجموع ــابی س ــداری DMR سیســتم انتخ  و خری

 ایــن انــدازی وراه نصــب بــر نظــارت. اســت گردیــده یانــدازراه

 .تـاس بوده ندا صنایع شرکت دهـــبه عه نیز ایتـــس دو

 پارس آورفنشرکت زیبو  ؛عرفی واحدهای مرکزم
  سید محمد کازرونیان   مدیرههیئت رئیس

 00377403  تماس شماره                

  ziboo.ws.energyiran@gmail.com  الکترونیکیپست                

 دیـ تجد هـای های هیبریدی انرژیسیستم ساخت و طراحی :محوری ایده 

 ک و متوسطـــدیزلی( برای مصارف کوچ-خورشیدی-)بادی ریپذ

ــه  ــت زمین ــد و اطراحــی :فعالی ــادســتگاهی اجــر، تولی ــدی و ه ی هیبری

بـا توجـه    آنسـازی  تولیدات مربوطـه همـراه بـا انتقـال تکنولـوژی و بـومی      

 به وضعیت  اقلیمی کشور

 هـای سیسـتم  تولیـد  و سـاخت  طـرح،  ایـن  اجـرای  از هـدف  :طرح خالصه

 قطعـات  از اسـتفاده  و معکـوس  مهندسی دانش از استفاده با خاص هیبریدی

 اسـتفاده  با طرح این. باشدمی شود،می منجر تکنولوژی انتقال به درنهایت که خارجی

 بـه  را محیطـی زیست هایآلودگیو  رسانیبرق هایهزینه انرژی، پذیر تجدید منابع از

 هیبریـدی  هـای سیسـتم  ساخت و طراحی شامل، طرح .دهد می کاهش زیادی مقدار

های رسانی عشایری و روستایی، سیستمهای برقنظیر سیستم مشتری موردنیاز خاص

 هـای ایستگاهها و رسانی پادگانهای برقها و نیز سیستمجاده وروشنایی معابر  تأمین

 رزی است .م

ــاه :وضــعیت آخــرین ــر، شــرکت گــواهی در م هــای الزم نامــههــای اخی

ــابی و صــادرات   از موسســه ملــی جهــت تولیــد و فعالیــت در زمینــه بازاری

ــران  ــتاندارد ای ــرده و   اس ــذ ک ــالرا اخ ــه  در ح ــال نمون ــر ، در ح ــازی حاض س

 د. ــــباشازاریابی میـــز بـــریدی و نیـــهای هیبستمــــسی
 

 های پیش رورویداد                    
   

99952556  
 

99991529  

office@eptp.ir  

 دادمان، شهید بلوار غربی انتهای قدس، شهرک تهران،
 شـــروی مانـــساخت رو،ـــنی گاهـــژوهشـــــــپ 

 
 

 


