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 ششوستیبشماره  1397ماه شهریور

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 اخبار مرکز 

 عضو جدید خانواده 

 واحدهای فناوری مرکزاسامی جدول  

 و دستاوردها مرکزمعرفی واحدهای  

 رو های پیشرویداد 

              

                

 سخن نخست               

مولد )که البته ناشی موجود در جامعه به سمت بازارهای غیر  نقدینگی 

و  هایریگمیتصماز جنگ روانی دشمن و عدم ثبات در 

های خوبی از وجود همدلی الزم برای هاست( نشانهگذاریسیاست

جامعه،  آحادعبور از این شرایط سخت نیست. باور اینکه همه افراد و 

در یک کشتی قرار داریم و باید نسبت به وضعیت یکدیگر 

برای ایجاد فرصتی  ترین نکتهپذیر باشیم، شاید مهممسئولیت

رفت از شرایط کنونی است. به دلیل عدم وجود این باور است که برون

رسد با افزایش نرخ برابری ارز، فرصت در شرایطی که به نظر می

حال رغبت به استفاده از کاالها و صادرات محصوالت ایرانی و درعین

واره از خدمات تولید داخل افزایش یابد، جز در مورد مواد خام )که هم

بازارهای جذاب صادراتی برخوردارند( در سایر موارد تولیدکنندگان 

اند از این مزیت نسبی استفاده و تهدید شرایط را به داخلی نتوانسته

وکار و توسعه صادرات بدل نمایند. حال در این فرصت بهبود کسب

شرایط خبر شائبه سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان داخلی از التهاب 

ه ک کس استها و سرمایه، حکایت آنر به بهانه حفظ ارزش داراییبازا

تردید این گمان که بتوان از فضای دشوار بی« برید...بر سرشاخ بن می»

کنونی و به بهای فشار بر آحاد جامعه، فرصتی برای سودآوری بیشتر 

اش با تداوم ضیق اقتصادی و فراهم کرد، سرابی است که نادرستی

 ز قدرت خرید مردم و بالنتیجه آب رفتن توانکاسته شدن ا

وکارهای داخلی همراه خواهد بود. پرسش مهم که آیندگان با کسب

آن ما را قضاوت خواهند کرد این است که آیا در شرایطی که دشمنان 

، با توسل به جنگ اقتصادی و تروریسم نرم، مردم این خوردهقسم

 وکار و تولیدکنندگانکسبالن ، فعاانددادهسرزمین را در تنگنا قرار 

؟ مبادا که نتیجه اندکردهداخلی به مسئولیت تاریخی خود عمل 

 داشته باشد. به همراهقضاوت تاریخ در مورد ما، شرمساری 

 

در بعد اقتصادی، در  ژهیوبهشرایط این روزهای کشور عزیز ما، 

وضعیت عادی نیست. این شرایط به گواه اغلب کارشناسان و 

تروریسم  سوکمحصول دو لبه یک قیچی است. از ی نظرانصاحب

ی ظالمانه هامیتحراقتصادی مدرن دشمنان این کشور که در قالب 

ساختاری  دارشهیری هایناکارآمدشدت یافته و از سوی دیگر وجود 

و اجرایی در ارکان نظام اقتصادی  ی مدیریتیکژ کارکردهاو برخی 

ت. کرده اس ترتنگر فعاالن اقتصادی اجتماعی کشور که عرصه را ب

مرور تاریخ کهن این سرزمین و باورهای دینی و ملی مردمان  هرچند

، سازدیمآن، ما را همچنان به عبور از این بزنگاه تاریخی امیدوار 

از آحاد جامعه، در این شرایط با وضعیت  هرکدامپیداست که وظیفه 

گذشته در طی شش تفاوت خواهد داشت. بررسی رویدادهای  عادی

یی از هاگروهکه همچنان  دهدیم، نشان 1397ماه نخست سال 

یری خط تیمسئولی اقتصادی در کشور نسبت به هاعرصهذینفعان 

آگاه نیستند. در این راستا،  دارندعهدهکه در برهه حساس کنونی بر 

ی دولتی، نخبگان و هادستگاهدر کنار نقش مهم مدیران ارشد 

 کنندگانمصرفکارشناسان دانشگاهی و البته عموم مردم در قالب 

ماعی اجت تیمسئولداخلی نیز باید  دکنندگانیتولکاالها و خدمات، 

تاریخی خود را در این دوران و درگذر از این پیچ حساس ایفاء کنند. 

ی متأسفانه به دلیل مجموعه از عوامل ساختاری، رفتاری و اجتماع

شود که مشاهده می -ستیها نآنکه این مجال فرصت پرداختن به 

المللی و جنگ اقتصادی پیچیده های بیندر شرایطی که تحریم

های جدی کرده است، برخی از وکار را دچار تنشفضای کسب

ی بازوکار داخلی نیز ناخواسته در زمینکسب تولیدکنندگان و فعاالن

 رفی و گاهـکار اقالم مصـی که از احتارـکنند. اخبمن بازی میـدش
 تن افـریان یـار جـرسد، در کنیـه تولیدی بگوش مـی مواد اولیـحت
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 نهیزم نیمرکز در کشور در ا کیوجود  آن، عدم

 نهیشیبا دارا بودن پ شرکت نبوغ صنعت سهند .است

 نانیاطم تیو قابل سکیر یدر مهندس یو عمل یعلم

 نهیزم نیدر ا کینیکل کی جادیاست تا با ا درصدد

 یبایارز قابلیت شرکت نیبه ارائه خدمت بپردازد. ا

ادوات،  شتریرا در ب نانیاطم تیقابل یپارامترها

 الکترونیکی و الکتریکی یهاستمیو س زاتیتجه

با آخرین در صنعت مطابق  مورداستفاده

باشد. میدارا  در این حوزه شدهارائهاستانداردهای 

ارائه خواهد شد  کینیکلخدماتی که در این  ازجمله

به ارزیابی قابلیت اطمینان ادوات و تجهیزات  توانیم

الکترونیکی و الکتریکی و ارائه خدمات نگهداری و 

( و RCMتعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان )

 ( اشاره کرد.RCAها )ی علل خرابیاشهیرارزیابی 

                                ضو جدید خانوادهع

 سهند نبوغ صنعت

 
 کینیکل یاندازراه" عنوان طرح این شرکت

 عیاصن شتریامروزه در ب .است "نانیاطم تیقابل

 ندیحساس، رس یصنعت عیصنا نیو همچن ینظام

 ان،نیاطم تیقابل یاز پارامترها یبه سطح مشخص

دوم در اهداف برنامه  ایاول  تیاولو عنوانبه

توسعه،  ،یمختلف طراح یو در فازها شدهنییتع

 با  یتقر .شودیم یآن بررس تیو تست وضع دیتول

مقاومت، خازن و  کیاز  ،یهمه محصوالت صنعت

و  یکیالکتر یموتورها ،ییفنر تا المپ روشنا

محصوالت خود،  ترانسفورماتورها در کاتالوگ

محصول را  نانیاطم تیمشخصات مربوط به قابل

در  یدیتول عیصنا که ی. از مشکالتکنندیذکر م

داخل کشور با آن مواجه هستند، عدم اطالع از 

 لیدال از یکی که است نانیاطم تیقابل صاتمشخ

 اخبار مرکز
 برگزاری کمیته پذیرش

 یبررس یبرا رشیپذ تهیکم دو 1397 ورماهیدر شهر

طرح اول با عنوان . دیگرد لیسه طرح فناورانه تشک

 لیو تحل یسازادهیافزار پو ساخت نرم یطراح"

موردبحث "  GISبر یخودکار شبکه برق مبتن

ورد م ته،یکم یو نقد اعضا یقرار گرفت و پس از بررس

 دوم با عنوان انهاعضا قرار گرفت. طرح فناور دیتائ

 قیو ساخت مرکز کنترل اعالن حر یطراح"

قرار داده شد. سرانجام  یموردنقد و بررس "هوشمند

بر انجام اصالحات مدنظر اعضا و  رشیپذ تهیکم أیر

 طرح. قرار گرفت رشیپذ تهیارائه مجدد طرح به کم

 ونیفدراس یاندازراه" با عنوان زیفناورانه سوم ن

 یموردبحث و بررس "رانیصنعت برق ا یبرداربهره

 ته،یکم یو نقد اعضا یقرار داده شد و پس از بررس

 اعضا قرار گرفت. دیمورد تائ

 

 بنیان مرکزهای دانششرکتجدول اسامی 

 سال استقرار محصول ایده فناورانه نام واحد فناور

 سال سوم طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی همیان فن

 سال سوم بازیافت انرژی تیباقابلطرحی، ساخت و توسعه فشارشکن نرم  سازندهیآطراحان انرژی هوشمند 

 سال سوم لوواتیک 400و  230، 132طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  درود کلید برق

 الکانیرو افزار
گیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازه

 شبکه برق
 سال دوم

 سال دوم سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی رسانش انرژی نوین

 سال اول LoRa LPWANطراحی کنتور هوشمند آب مجهز به فناوری  سایمان تک شینواندپردازان داده

 سال اول مانیتورینگ ارتعاشات طراحی و تولید سیستم لیان آریاتش صبا

 سال اول نالینآی و نمونه برا یریگاندازهسیستم  پیرامون سیستم قشم

 
 

 

 از مرکز شدهخارجهای موفق جدول اسامی شرکت

 از مرکز تاریخ خروج محصول ایده فناورانه نام واحد فناور

 بهینه علم آوران کاسپین
های الکترونیک وسایل نقلیه برقی با استفاده از مبدلطراحی و ساخت 

 قدرت
01/04/1396 

 01/07/1396 صنعت برق یتخصص یامنطقهمرکز  جادیا صنایع ندا

 تکتاخوردگی شریف
تن ب یانتقال با حفاظت کاتد یهادکل نیزم ستمیس یسازنهیبهاصالح و 

 ونیمسلح فونداس
01/11/1396 

 روش آریا پایا
 PLC یمخابرات هایستمیتوسعه س یپلکسر صوت و داده برا یمالت دیولت

 آنالوگ
01/01/1397 

 سارینا سیستم شریف
ماژول ارتباط رادیویی بر پایه شبکه مخابراتی برای کارکرد در شرایط 

 سخت محیطی
01/03/1397 

 01/03/1397 الکتروموتورهای سه فازساخت و تولید انبوه رله دیجیتال حفاظت  مبتکر صنعت پژوه
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 1397 جدول اسامی واحدهای فناور مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در تابستان

 استقرار سال ایده فناورانهمحصول  نام شرکت

 سال سوم GSMوسیله های حفاظتی، تجهیزات پست و اتوماسیون بهطراحی و تولید رله شرکت همیان فن

 سال سوم مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور یزیرطرح آریانا بهسا پویش

 سازطراحان انرژی هوشمند آینده
 بآ توزیع خطوط در برق تولید جهت انرژی بازیافت تیباقابل نرم شکنفشار توسعه و ساخت طراحی،

 شهری
 سال سوم

 سال سوم ترموکوپل نیروگاهی یمالتمهندسی معکوس و طراحی و ساخت ترموکوپل و  وران نیرو انرژیبهره

 سال سوم یلوواتیک بادی هایتوربین تولید آران انرژی ایرانیان

 آور پارسزیبو فن
برای  دیزلی( -خورشیدی -)بادی ریپذ دیتجدهای هیبریدی انرژی و مجری سیستم طراحی، ساخت

 مصارف کوچک و متوسط
 سال سوم

 الکترو دیتانویگ
 دیجیتال سیگنال پردازش بر مبتنی ولت، 755 تا 50 ولتاژ رنج با فاز سه سوسازیک ساخت و طراحی

 شبکه با توان تبادل جهت
 سال سوم

 سال سوم قدرت ترانسفورماتورهای روغن در محلول رطوبت و دائم گازها گیریاندازه سیستم ساخت و طراحی آنام انرژی گستران

 دومسال  برق شبکه پارامترهای آنالیزور و ثبت و گیریاندازه مرکز دستگاه ساخت و طراحی الکانیرو افزار

 دومسال  سازی سیستم بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئیطراحی، ساخت و تجاری آیریانیکتوان 

 دومسال  حرارتی سد و داغ خوردگی ضد هایپوشش نانو سازیپیاده و ساخت نانو کاوان سان

 دومسال  قدرت هایترانسفورماتور برای OLTC تست دستگاه ساخت و طراحی مروارید زیبا آریا

 اولسال  خانگی کربن مونوکسید گاز هایآشکارساز انبوه تولید و طراحی ستمیالکترو پاد س

 دومسال  توزیع و توزیع فوق هایشبکه در مورداستفاده هایپروتکل برای Gateway ساخت و طراحی هوشمند سبا یهایخانه فناور

 دومسال  اهروگاهیمخصوص ن ییدارا تیرینگهداشت و مد یمهندس افزاریو توسعه مجموعه نرم یطراح نانیاطم امانایریآ

 دومسال  رکتیفایری مرسوم هایروش یجابه پالسی کاتدیک حفاظت سیستم سازیپیاده و تعمیم سنجی،امکان کانین یپتروکان

 سال اول یمصرف انرژ تیریمد یهوشمند برا ترموستاتو  دیو ساخت کل یطراح رایتوان گستر و

 دومسال  اضطراری شرایط در استفاده جهت دیزل و بادی خورشیدی، هیبرید سیستم ساخت و طراحی پگاه ریپذ دیتجد یانرژ

 اولسال  های الکتریکی در صنایع آب و فاضالب و تجهیزات ابزار دقیقاندازی سامانهطراحی، تولید، نصب و راه تک مانیسا شیپردازان نواندداده

 اولسال  ارتعاشات مانیتورینگ طراحی و تولید سیستم صبا اتشیآر انیل

 اولسال  یریگاندازهطراحی و ساخت تجهیزات آزمون و  متساپ

 اولسال  برقی خودروهای شارژر ساختطراحی و  گهر یانرژ دیتوسعه جذب خورش

 اولسال  اسیپیجو ماژول  یمخابرات زاتیو مجهز به تجه مصرفکمفوق  ییشبکه هوا یخطا یآشکارسازها تجربه نیبه

 ایآس یمیالکتروش شرانیپ
برق و  زمانهم لوواتیسه ک ستمیانبوه س دیتول یبرا ایدانش روز دن سازییو بوم یکسب دانش فن

 آلمان ZSWمتعلق به  PEM یسوخت هایلیپاک پ یبر انرژ یحرارت مبتن
 اولسال 

 و KNX ،MODBUS یهاپروتکلساختمان هوشمند با پشتیبانی از های  DDC دیتولطراحی و  گسترش حرارت مطبوع
TCP/IP 

 اولسال 

 اولسال  طراحی و ساخت دستگاه اسپکترومتر مینیاتوری کرانه ریتدب شیپو

 اولسال  یو باتر کییفتوولتا زیبا تجه یلوواتیعمود محور ک یباد نیتورب یسازادهی، ساخت و پیطراح ایسادات ک روگسترانین

 اولسال  مقره در حالت خط گرم ضیو ساخت ربات تعو یطراح نگار دانش نیالو

 دومسال  یبار گاز ریقابل قطع ز ونریو ساخت سکس یطراح نینو یرسانش انرژ یمهندس

 اولسال  سریع خودروهای برقی ی شارژهاستمیسساخت  ریتان یخدمات انرژ

مهندسی پایشگران برق آب 

 نیروی البرز
 اولسال  نوری فیبر حسگر با قدرت ترانس پیچیمس دمای گیریاندازه دستگاه ساخت و طراحی

 سال سوم کیلوولت 400و  230و  132 فازی بین اسپیسرهای ساختو  طراحی برق دیدرودکل

 اولسال  نالینآی و نمونه برا یریگاندازهسیستم  پیرامون سیستم قشم

 اولسال  تعاملی هوشمند حوزه آب و برق اریمیتصم سیستم یسازادهیپطراحی و  داده پژوهان ویرا

 اولسال  کلینیک قابلیت اطمینان یاندازراه نبوغ صنعت سهند
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 مرکز تاوردهایدس

 

 یعمل و یکارگاه تئور یموفق به برگزار کانین یپتروکانشرکت 

. دیگرد 7/6/97 تیلغا 3/6/97 خیدر تار شرفتهیپ کیحفاظت کاتد

 یکارگاه که به مدت پنج روز در پژوهشکده حفاظت صنعت نیدر ا

پژوهشگاه نفت برگزار شد، کارشناسان پژوهشگاه نفت، کارشناسان 

دانا،  یشرکت داروساز رانیمدکارشناسان و  ،ینفت منطقه مرکز

و مسئوالن مجتمع فوالد مبارکه  رانیکارشناسان شرکت کربن و مد

کارگاه شامل  نیشده در اث مطرحاصفهان حضور داشتند و از مباح

 ،یو حفاظت آند یاصول حفاظت کاتد ک،یگالوان یاصول خوردگ

فدا شونده، اصول  کیحفاظت کاتد ستمیس یطراح یهاروش

حفاظت  یطراح ،یاعمال انیجر کیحفاظت کاتد ستمیس یطراح

 طور کامل با مروربه ینیو روزم ینیرزمیخط لوله و مخازن ز کیکاتد

بتن مسلح و  یبا اصول طراح ییآشنا ،یانجام چند طرح واقع

و تداخل متعل  کیحفاظت کاتد شگاهیکار با آزما ،ییایدر یهاسازه

ت حفاظ یاندازاهتست و ر تیفعال کیو انجام  کیبه شرکت ولکان

 .دندیمند گردداخل تهران بهره یدر شهر مسکون کیکاتد

 
ودن کامل ب زانیکارگاه مذکور و م یبرگزار تیفیک زانیبا توجه به م

 شده توسطانجام یحاصل از نظرسنج جیشده طبق نتامباحث مطرح

ز کنندگان اپژوهشگاه نفت، شرکت یانسان زیآموزش و تجه سیرئ

 اند.بوده اربرخورد %90 تیرضا

 

شرکت گسترش حرارت مطبوع  ؛معرفی واحدهای مرکز
 نیما فالح: یرعاملمد

 88364636: تماس شماره 

 n.falah.general@gmail.com :الکترونیک پست 

 :محوری ایده

های ساختمان هوشمند با پشتیبانی از پروتکل DDCطراحی و تولید
  TCP/IP و KNX  ،MODBUSهای

 :فعالیت زمینه 

 ، توزیع و انتقال نیروامور پیمانکاری مربوط به تولید 
 :طرح خالصه

 یافزارسخت زاتیاز تجه یاساختمان هوشمند شامل مجموعه کی

 یکه بر رو استشبکه  زاتیتجه و  DDCها،ها، عملگرشامل سنسور

 DDC دیساختمان هوشمند تول یدر اجرا. اندشده ادهیپ یافزاربستر نرم

و ساالنه مقدار  است ییافزوده باالارزش یدارا یکاربرد یهاافزارو نرم

حوزه از کشور خارج  نیا ییارز به جهت واردات محصول نها یتوجهقابل

طرح در نظر دارد با  نیا ،یداخل نیمهندس یی. با توجه به تواناشودیم

)خازن، مقاومت، سنسور، رله،  یکیلکترونا هیاستفاده از قطعات اول

 ندارد، یها در کشور صرفه اقتصادآن دی( که تولرهیو غ کروکنترلریم

اخل را در د ایروز دن یهاتحت شبکه و مطابق با پروتکل یهاکنندهکنترل

 افزوده باالارزش ،یدیمحصوالت تول یافزارو با توسعه نرم دینما دیتول

 فروش گسترده را به ارمغان آورد. وامکان رقابت  واسطهبه

 بازار هدف:
 .هاانواع ساختمان

 :آخرین وضعیت
 دیبه مرحله تول modbusمحصوالت موتورخانه هوشمند با پروتکل  ینمونه صنعت

ساختمان به  ساتیتأس یو نگهدار یخدمات انرژ ارائهاست و همراه با  دهیانبوه رس

در مرحله  tcp/ip تیو با اولو هاپروتکل ریاز سا یبانی. پشتگرددیم ارائه انیمشتر

 .داد قرار یسازنمونه
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 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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