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       دوویسشماره  1397 ماهاسفند

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 های جدا شدهاخبار مرکز و جدول شرکت 

 مرکز واحدهای  سالهیکعملکرد   

 های موفق خارج شده از مرکزجدول شرکت 

 بنیان و بیشتر بدانیم دانشهای جدول شرکت 

 های ارجاع شده به مرکز طرح جدول 

              

 

 سخن نخست             

 

  
 

باالست، لذا الزم است تا  انيبنباشد، اما چون ريسک توليد محصوالت دانش

تا  گواهی دريافت کنند کيقبل از اينكه به توليد برسند  انيبندانش یهاشرکت

پيش از اخذ عالمت استاندارد ملی، با در دست داشتن آن، بتوانند نسبت به جذب 

انبوه برسانند. صدور گواهی انطباق  يداقدام کرده و محصول خود را به تول گذارهيسرما

(KB_COC و )یگواه اي ( محصولKB-COPبرا )نيا انيبنشمحصوالت دان ی 

تا حتی بدون وجود استاندارد ملی، با  دهدیم انيبندانش یهاامكان را به شرکت

د از سازمان ملی استاندار ،یاو يا کارخانه یالمللنياستفاده از استانداردهای معتبر ب

در بسياری  هایگواه نيمحصول خود دريافت کنند. ا ديمعتبر برای تائ یانامهيواهگ

محصوالت ،یهمــكار نياز کشورهای دنيا نيز  معتبر است. بر اسـاس مصـوبــه ا

منطبــق باشــند،  ــايدر دن شدهفيتعرهای شاخصکــه بــا  یانيبندانش

 کيمحصول بر اساس  یعملكرد یهامشخصه قي)تطب "انطبــاق یگواهــ"

شــاخص وجــود  ــنيو چنانچه ا دکننیم افــتي( دریالمللنيب اي یاستاندارد مل

دانش نماد و  یگواه رينظ ــديجد یهاشــاخص اســاسنداشــته باشــد، بــر 

 جياظهارشده با نتا یعملكرد یهامشخصه قي)تطب ــقيتطب یخود اظهار ــاي

 سازدیرا قادر م انيبندانش یهاها، شرکتشاخص نيآزمون( داده خواهنــد شــد. ا

در  رحمطــ یمحصوالت خود بــا اســتانداردها یتا از تطابــق اســتانداردها

 مـانيدکتر پ یحاصــل کننــد. آقا نــانياطم یالمللنيو ب یملــ یبــازارها

 اســتير یو فنــاور یمعاونــت علمــ یسازیو تجار یمعـاون نـوآور ،یصالحـ

انطبــاق و  نامهيشروع به صدور گواه 97: ما از تابستان سال ديگویم یجمهـور

و  یمنــيا یهاتيقابل ها،نامهيگواه نيا ــاس. بــر اسميامحصــول کرده نامهيگواه

 یالمللنيو ب یبــا اســتانداردِ ملــ انيبنمحصــول دانش ــکي یعملكــرد

بــه  نامــهي. گواهشوندیو انطبــاق داده م یاظهارشده و موجــود، بررســ

 یالمللنيو ب یچنــد اســتاندارد ملــ ــاي ــکيکــه  شودیارائــه م یصوالتمح

کــه  یانيبنآن وجــود داشــته باشــد. بعالوه بــه محصوالت دانش یبرا

بــر اســاس اظهــارات  ینداشته ول یخاصــ یالمللنيو ب یاســتاندارد ملــ

اداره کل  ديدارنــد، پس از تائ یخاصــ یهایژگيو ــاي یژگــيو دکننــده،يتول

 "دانش نماد یگواه"الزم،  یهایو بررس هاشيو انجــام آزما یاســتاندارد اســتان

ها به آن ان،يبندانش یهادانش نمـاد بــه شرکت نامـهي. ارائـه گواهشودیاعطا م

 صفحه آخر... ادامه در          ،رکمت یهانهيا هزبان و زمل در حداق تا کندیکمک م

 

 انیبندانش یهاشرکت یمحصول برا نامهیانطباق و گواه نامهیگواه

، "يیزادرون". در محور شودیم ــفيحداقل با پنج محور تعر یمقاومتــ اقتصــاد

 یاخــذ اســتانداردها ــتيمحصول، قابل ـترشيهرچــه ب یوربه مقوله بهره

تعامالت  ،"يیگرابرون"در محور  شودیتوجه م یعرصــه ملــ رشيموردپذ یفــيک

 یمللالنيب یارهــايمنطبــق با مع یهاو داشتن اســتاندارد یالمللنيدر بخــش ب

رکــن ســوم اقتصاد  "تيو خالق یانيبندانش"محصول موردتوجه است.  یبرا

 ــبيبــه ترت "یعدالت محــور"و  "بــودن یمردمــ" هست و سرانجام، یمقاومت

و واضــح  روندیبــه شــمار م یهــارم و پنجــم اقتصــاد مقاومتــچ یمحورهــا

 هجــيبــودن بــه نت یمردمــ هيالذکر در سافوق یمحورهــا یتمامــ ــهاســت ک

عدم  ،يیگراو برون يیزادرون یدر محورها یاساس یهااز چالش یكي .رسندیم

بوده است که  نامه،يخاص و ارائه گواه یاستانداردها یالزم برا رساختيوجود ز

و فروش  یالمللنيو ب یمل یهاحضور در عرصه ی)برا انيبندانش یهاشرکت

خاص از  یاستانداردها نياند. ازآنجاکه ارو بوده( با آن روبهانيبنمحصوالت دانش

         ها اعطا شده توسط آن ديتائ یثالث رسم یاو نهاده یخارج یکشورها یسو

 انيبندانش یهاشرکت اريدر اخت اياز موارد  یاريدر بس هاهيدييتأ نيو ا شودیم

با  اي( و یاسيس یهایو دشمن هامي)به لحاظ تحر رديگیقرار نم رانيکشور ا

لذا حضور فعال  شوند،یصادر م یطوالن اريبس یهاباال و در زمان اريبس یهانهيهز

با مشكل  یو جهان یداخل یدر بازارها یداخل انيبندانش یهاموقع شرکتو به

دانــش و  ــهيبــر پا یداخل دشدهيمحصوالت تول گريمواجه بوده است. از طرف د

و  شدهیابيارز یالمللنيب شدهرفتهيپذ یهابــر اســاس شــاخص ــديبا ،یفنــاور

 یلالملنيو ب یداخل یشــوند تا شانس ورود به بازارها یگذارصحه یفــيازنظر ک

معاونــت  ــانيم یانامه، تفاهم1397معضل، در سال  نيحل ا یداشته باشند. برارا 

اســتاندارد کشور امضا  یو ســازمان ملــ یجمهــور اســتير یو فنــاور یعلمــ

 یاهمحصوالت شرکت یبرا ع،يمشخص و سر نديفرا کي یطشد که بر اساس آن، 

 شودی( صادر مCOPمحصول ) نامهيگواه( و COCانطباق ) نامهيگواه ان،يبندانش

صدور مجوز ورود محصول به بازار  یکه موردقبول اداره استاندارد کشور بوده و مبنا

معادل  ها،یواهگ ني. اعتبار اگرددیخارج( م یاز بازارها یبرخ یداخل کشور )و حت

 رازيغهب هاآندور ـرتبط با صـم یهانهيهز هيبوده و کل یبااعتبار پروانه استاندارد مل

مطابق روال، نشانِ ملیِ استاندارد را به   .دـباشیم انــگيون، راـام آزمـانج نهـيهز

 ده ـگاهی رسيـد انبوه يا حداقل توليد آزمايشـه به توليـک دهندیولی ارائه مـمحص
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 اخبار مرکز
نشست  یندوموشصت یبرگزار

 مرکز یشورا

 تاريخ در مرکز شورای نشست ودومينشصت

 طرح يک نشست اين در. شد برگزار 30/11/1397

و ساخت دستگاه  یطراح"موضوع  با وکارکسب

 و ارزيابی مورد "برق ینشانگر مصرف خانگ

شورای مرکز مقرر نمود  درنهايت گرفت. قرار بررسی

و  مستقر گردد در مرکز رشد شيپ صورتبهمتقاضی 

مرکز با بررسی عملكرد  رشد شيپپس از طی دوره 

متقاضی و پيشرفت طرح، نسبت به ادامه فعاليت 

کند. اين دستگاه  یريگميتصممتقاضی در مرکز 

 با سهيقاای و در ملحظه صورتبهاطالعات مصرف را 

که  یمصرف برق استاندارد در بخش خانگ یالگو کي

آب  هایمياقل )مانند: یمتفاوت هایبر اساس شاخص

( و.... شيو گرما شيسرما هایستميس ،يیو هوا

دهد و به مشترک نشان می  است افتهيتوسعه

 لهيوسبهسطح مصرف خود  زانياز م یانگمشترک خ

سبز، زرد و قرمز که  یهابارنگ ینور یهشدارها

متناظر با مصرف کم، متعادل و نامتعارف است، مطلع 

د تا کنو بدين ترتيب مشترک را ترغيب می شودیم

و مديريت مصرف انرژی  یسازنهيبهخود نسبت به 

 الكتريكی اقدام کند.

آشنایی با مفاهیم  کارگاه یبرگزار

 و ابزارهای بازاریابی دیجیتالی

 

ه ب بازاریابی دیجیتالیيا  دیجیتال مارکتینگ

 ليغتببازاريابی و منظور هايی که بهمجموعه فعاليت

محصول، خدمات، برند و بررسی رفتار مشتری با 

استفاده از ابزارها در فضای ديجيتال مانند وب، 

 گيرد گفتههای اجتماعی و صورت میموبايل، شبكه

شود. امروزه بازاريابی در فضای ديجيتال می

وکار خواهد بود و مؤثرترين راهكار برای رشد کسب

های وشمراتب از راهميت ديجيتال مارکتينگ به

اين  اهميتبنا به   شود.سنتی بازاريابی بيشتر می

مرکز توسعه فناوری  موضوع برای واحدهای فناور،

آشنایی با "صنعت برق و انرژی کارگاه آموزشی 

ار را برگز "مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتال

سالن محل در  که ساعتهسهکارگاه  ني. در اکرد

 چون: یني، عناوشد برگزار رويپژوهشگاه ن یرودک

، "آشنایی با مفاهیم بازاریابی دیجیتالی"

 ،"آشنایی با ابزارهای بازاریابی دیجیتالی"

 و "های بازاریابی دیجیتالیها و فرصتچالش"

ارائه گرديد.  "تمرین، پرسش و پاسخ" تيدرنها

خانم دکتر صابريان، مدرس و  کارگاهسخنران اين 

 حوزه بازاريابی بودند. پژوهشگر
 

 

کار گروه مشاوره تخصصی هآغاز ب

 مرکز در مشاوران فناوری نیرو

 یگروه مشاوره تخصص 97از اسفندماه سال 

از مشاوران  یمندبا بهره "روین یمشاوران فناور"

و  یو متخصصان مجرب در حوزه توسعه فناور

وسعه ت ،یباهدف توسعه فناور یفكر تيخصوصاً مالك

ثروت  جاديتوسعه صادرات و ا د،يجد یوکارهاکسب

 هخود را در مرکز توسع تيدر صنعت آب و برق فعال

گروه  نيشروع کرد. ا یصنعت برق و انرژ یفناور

يیاراد یبر حفظ محرمانگ ديبا تأک یمشاوره تخصص

به  ینسبت به ارائه خدمات تخصص ،یفكر یها

 هایفناور مستقر در مرکز، شرکت یهاشرکت

 یعلم و فناور یهاپارک رو،يوزارت ن رمجموعهيز

 منهادها و مؤسسات اقدا ريکشور، مراکز رشد و سا

 .دينمایم

 ریگروه مشاوره شامل موارد ز نیخدمات ا اهم

  ت:اس

 در حوزه  یو عموم یتخصص هایمشاوره ارائه

 ،یفكر یهايیدارا تيمالك

 در داخل و  یفكر یهايیثبت دارا یکارگزار

 خارج از کشور،

 مرتبط با حوزه  یآموزش هایدوره یبرگزار

 ها،شرکت یتخصص

 يیدارا هایو جشنواره هاواليفست یبرگزار 

 ،یفكر

 و ،یتخصص یاو نشسته دادهايرو یبرگزار 

 و  یاتوسعه ن،ياديبن یهاپژوهش انجام

 .یفكر تيو مالك یدر حوزه فناور یکاربرد

 

 
 

 

 

 از مرکز جداشدههای شرکتجدول 

 ردیف نام شرکت فناورانهمحصول ایده  تاریخ خروج

 1 امین ترانس سپاهان کیلوولت 11 سطح تا توزیع یهاشبکه بیگانه و اصلی هایهادی عایق یسازیبوم و ساخت 03/97

 2 ماهان آراز سنج انرژی DLMSو  ارتباطی پروتکل اساس بر و فهام طرح الزامات با مطابق برق هوشمند کنتور ساخت 05/97

 3 آران انرژی ایرانیان یلوواتیک بادی یهانیتورب تولید 06/97

 4 سان نانوکاوان حرارتی سد و داغ خوردگی ضد یهاپوشش نانو سازیپیاده و ساخت 07/97

 5 زیبا آریامروارید قدرت ترانسفورماتورهای برای OLTC تست دستگاه ساخت و طراحی 07/97

07/97 
 سیگنال پردازش بر مبتنی ولت، 555 تا 51 ولتاژ رنج با فاز سه سوسازکی ساخت و طراحی

 شبکه با توان جهت تبادل دیجیتال
 6 گیتانوید الکترو

12/97 
 قبر زمانهم کیلووات سه سیستم انبوه تولید برای دنیا روز دانش یسازیبوم و فنی دانش کسب

 آلمان ZSW به متعلق PEM سوختی هایپیل پاک انرژی بر حرارت مبتنی و
 7 اآسی الکتروشیمی پیشران

 8 سیستم پاد الکترو خانگی کربن مونوکسید گاز آشکارسازهای انبوه تولید و طراحی 12/97
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 1397عملکرد مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در سال 

 .شودیمذکر  1397پذیرش، فناوری، پشتیبانی و روابط عمومی مرکز را در سال  یواحدهادر این بخش خالصه عملکرد 

 

 واحد فناوری  -الف

 

 حمایت تحت واحدهای مستمر ارزیابی و نظارت راهبری، پایش، -1 –الف 

 آموزشی مطالب ارائه جهت سخنرانان و ميهمانان از دعوت و مرکز حمايت تحت هایشرکت حضور با ماهانه انديشیهم نشست 7 برگزاری 

 ،فناور هایشرکت ازيموردن

 مشترک جلسات برگزاری و ایدوره هایسرکشی طريق از هاشرکت عملكرد مداوم پايش، 

 ،مديريتی هایمشاوره ارائه فصلی، عملكرد یهاگزارش اخذ کارشناسی، 

 کار به شروع جلسات مداوم برگزاری (Kick-off-meetings )فناور واحدهای، 

 مرکز برتر هایشرکت انتخاب و بندیرتبه حمايت، تحت هایشرکت ساليانه ارزيابی، 

 وهاآن رشد نرخ بررسی و 97 مهر لغايت 96 مهر زمانی بازه در هاشرکت ارزيابی گزارش تدوين ، 

 های مربوطهو دستورالعمل نامهنييآهای تحت حمايت مرکز، طراحی فلوچارت و نظارت بر تدوين طراحی سازوکار روند خروج شرکت. 
 

 :شامل آموزشی هایدوره و هاکارگاه برگزاری -2 –الف 

 ها در صنعت برق و انرژینشست کاربرد تحليل کالن داده، 

 کارگاه آموزشی آشنايی با مفاهيم و ابزارهای بازاريابی ديجيتالی، 

 نوين یهایفناور پرتوی در برق صنعت آينده سيمای کارگاه، 

 وآن کاربردهای نمونه و بالکچين آموزشی کارگاه ، 

 گازیهای دوره سوپروايزری تعميرات اساسی توربين. 

 

 پذیرشواحد  -ب

 

 جديد برای پذيرش در مرکزطرح  24 یابيو ارز یبررس، 

  هاآنوکار مدل کسبتهيه و به متقاضيان در تنظيم پروپوزال  یرحضوريغفنی  یهامشاورهارائه، 

 هاآنوکار مدل کسبتهيه و به متقاضيان در تنظيم پروپوزال  فنی جلسه مشاوره 11 یبرگزار، 

 طرح متقاضيان وکاربرنامه کسب جهت تدوين یجلسه مشاوره مال 15 یبرگزار، 

 طرح 12 بررسی یبرا رشيپذ تهيکم یبرگزار، 

 وطرح 7 بررسی یمرکز برا یجلسه شورا یبرگزار ، 

  به مرکز. شدهیمعرف ايارجاع  یهاواحد فناور از مجموع طرح 8انعقاد قرارداد با 

 

 پشتیبانیواحد  -ج 

 

 مرکز پشتیبانی و مالی -اداری  امور انجام -1-ج

 امور انجام کليه ،تنخواه مديريت همكاران، کارکردهای ارسال و محاسبه تهيه، شامل) نيرو پژوهشگاه و مرکز مابينفی مالی و اداری امور انجام 

 ،زيربنايی(

 وواحدهای فناور( یاپرداختهو  هاصورتحساب فناور )مديريت واحدهای و مرکز مابينفی مالی روابط راهبری و مديريت ، 

 مالی گزارش مورد 55ز ا بيش ارائه و تهيه. 

 

 مستقر هایشرکت از حمایتی یهاتیفعال -2-ج

 هاهمايش و هانمايشگاه در فناور هایشرکت حضور برای الزم امور انجام، 

  ومستقر از امكانات آزمايشگاهی پژوهشگاه نيرو یهاشرکتبرای استفاده  امور الزمانجام ، 
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 هاشرکتبه  واگذارشده، تعمير و تجهيز دفاتر یبازسازمربوط به  الزم انجام امور. 

 

 خروج و استقرار امور -3-ج

 ودر مرکز جديد فناور واحد 10 استقراربه  مربوط امور انجام ، 

 (موفق مورد 6 و ناموفق مورد 8)فناور  واحد 14 خروج به مربوط امور انجام. 

 

 هارساختیزگسترش  -4-ج

 وهاشرکتدوم مرکز با عنايت به نياز روزافزون سالن جلسات  یاندازراه ، 

 محصوالت خود یسازادهيپها و در انجام تست هاشرکتاستفاده مشترک  منظوربه مرکز، می درعمو کارگاه يک یاندازراه. 

 

 واحد روابط عمومی -د

 

 رویش پیک خبرنامه انتشار و تدوین -1-د 

 گيرندگان به و ارسال نسخ فيزيكی و الكترونيكی آن رويش کيخبرنامه پمجلد  11 و انتشار نيتدو. 

 

 انرژی و برق صنعت فناوری توسعه مرکز تیساوب یروزرسانبه -2-د

 سايتوب در رويش پيک خبرنامه ای ماهانهدوره بارگذاری، 

 صفحه معرفی برای واحدهای جديدالورود، و ايجاد مستقر واحدهای اطالعات روزرسانیبه  

 ومرکز تيساوبمستقر در  فناور و دستاوردهای واحدهای هاها، همايشنشست تصاوير جاری، رويدادهای و اخبار درج و انتشار ، 

 .ايجاد گالری ويديويی مرکز 

 

 اجتماعیی اطالعات مرکز در صفحات روزرسانبهی و اندازراه -3-د

 روزرسانی صفحه مرکز در لينكدين،به 

  ی رويدادهای ايوند،رساناطالعايجاد صفحه مرکز در سامانه 

  ی مستمر آن، وروزرسانبهداخلی سروش و  رساناميپايجاد کانال مرکز در 

 ی مستمر اطالعات مرکز در صفحه اينستاگرام.روزرسانبه 

 

 های ملیها و همایشحضور در نمایشگاه -4-د

 رويبرق در پژوهشگاه ن یالمللنيکنفرانس ب یجانب شگاهينما سومينو  یدر س حضور، 

 تهران یالمللنيب شگاهيو فن بازار در نما یپژوهش، فناور یدستاوردها شگاهينما نوزدهميندر  حضور، 

 رويهفته پژوهش پژوهشگاه ن شگاهيدر نما حضور، 

  ارتعاشات دانشگاه شهيد بهشتی، وی آکوستيک و المللنيبحضور در هشتمين کنفرانس 

  طوسی. نيرالدينصخواجهپژوهش و فناوری دانشگاه  هفته شگاهينماحضور در 

 

 مدیریت نشر و توزیع فراخوان مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی -5-د

 و ،پنجم طراحی، تدوين و چاپ پوستر فراخوان 

 های صنعتی وزارت علوم و تحقيقات، تعدادی از ی دانشگاهتمامبهنسخه فيزيكی پوستر فراخوان  200 بيش از نسخه الكترونيكی و نيز ارسال

ی ی ديگر از مؤسسات پژوهشای سراسر کشور، شرکت توانير و برخهای توزيع و برق منطقههای صنعتی دانشگاه آزاد اسالمی، تمامی شرکتواحد

 مرتبط.

 
 فصلنامه یروزرسانبهو نیز مرکز مجلد مجموعه انتشارات آموزشی  4ی سازآماده -6-د

  (2مالكيت فكری بدانيد ) دربارهبايد  آنچه"کتابچه"، 

  تحليل مالی بدانيد دربارهبايد  آنچه"کتابچه"، 
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  وکارکسبی مفيد برای صاحبان هاکتابمعرفی برخی از "کتابچه"، 

  و"کوچکی بزرگ و هابنگاهتعامل بين "کتابچه ، 

 97های مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در دو دوره زمانی بهار و پاييز فصلنامه معرفی شرکتو انتشار  رسانیروزبه. 
 

 های دیگرفعالیت -7-د
  ،مرکز برگزارشدههای ها و نشستی و پوشش خبری کارگاهرساناطالعهماهنگی، 

  واحدهای مستقر،تيزر معرفی مرکز و طراحی و ساخت 

 محصوالت فرهنگی در ساختمان رويش، و برگزاری نمايشگاه عرضه کتب و 

 واحدها و راهنمای ساختمان رويش. معرفی تابلوهای پوسترهای مناسبی و استند، بنر، چاپ و طراحی 

 
 

 

 

 شدهخارجهای موفق شرکتجدول 

 ردیف نام شرکت محصول ایده فناورانه تاریخ خروج

 1 پایا روش آریا آنالوگ PLC مخابراتی یهاستمیس توسعه برای داده و صوت پلکسر مالتی تولید 01/97

 2 سارینا سیستم شریف محیطی سخت شرایط در کارکرد برای مخابراتی شبکه پایه بر رادیویی ارتباط ماژول 03/97

 3 پژوهمبتکر صنعت  فاز سه الکتروموتورهای حفاظت دیجیتال رله انبوه تولید و ساخت 03/97

 4 همیان فن عددی دایرکشنال رله تولید و طراحی 06/97

 5 انرژی روین ورانبهره نیروگاهی ترموکوپل مولتی و ترموکوپل ساخت و طراحی و معکوس مهندسی 07/97

 

 

 

 مستقر در مرکز انیبندانشهای شرکتجدول 

 ردیف نام شرکت محصول ایده فناورانه دیتائتاریخ  یانیبندانش تیوضع

 2نوع  یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
23/04/1397 

گازها و رطوبت  یریگاندازه ستمیو ساخت س یطراح

 قدرت یمحلول در روغن ترانسفورماتورها

 گستران یآنام انرژ

 محدود( تیبا مسئول)
1 

 مقره در حالت خط گرم ضیو ساخت ربات تعو یطراح 31/04/1396 2نوپا نوع  انیبندانش
 نگار دانشگر نیالو

 (با مسئولیت محدود)
2 

 25/06/1396 1نوع  یدیتول انیبندانش
و ثبت و  یریگو ساخت دستگاه مرکز اندازه یطراح

 شبکه برق یپارامترها زوریآنال

افزار رویلکا نا  

 خاص( ی)سهام
3 

 2نوع  یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
 یبار گاز ریقابل قطع ز ونریسکسطراحی و ساخت  25/06/1397

 نینو یرسانش انرژ نیمهندس

 خاص( ی)سهام
4 

 20/09/1395 1تولیدی نوع  انیبندانش
 LoRa یکنتور هوشمند آب مجهز به فناور یطراح

LPWAN 

 تک مانیسا شینواند پردازانداده

 محدود( تیبا مسئول)
5 

 2تولیدی نوع  انیبندانش

 )صنعتی(
 ارتعاشات نگیتوریمان ستمیس دیو تول یطراح 20/09/1395

صبا  اتشیآر انیل یخدمات مهندس

 محدود( تیبا مسئول)
6 

 20/09/1395 1نوپا نوع  انیبندانش
 فتایباز تیباقابلساخت و توسعه فشارشکن نرم  ،یطراح

 جهت تولید برق در خطوط از خطوط آب شهری یانرژ

 سازندهیآهوشمند  یطراحان انرژ

 خاص( ی)سهام
7 

 2 نوع یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
 دروژنیو ساخت خلوص سنج ه یطراح 23/05/1395

 قشم ستمیس رامونیپ

 خاص( ی)سهام
8 
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 1397 پایاندر  یصنعت برق و انرژ یفناور مستقر در مرکز توسعه فناور یواحدها یجدول اسام

 ردیف واحدهای فناور تحت حمایت محصول ایده فناورانه سال استقرار

 1 آنام انرژی گستران   گیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرتسیستم اندازهطراحی و ساخت  سال چهارم

 2 کلید برق درود کیلوولت 411 و 181 و 181 فازی بین اسپیسرهای ساخت و طراحی سال چهارم

 سال چهارم
برق در خطوط از  دیجهت تول بازیافت انرژی تیباقابلطراحی، ساخت و توسعه فشارشکن نرم 

 یخطوط آب شهر
 3 سازندهیآطراحان انرژی هوشمند 

 4 پارس آورفنزیبو  ریپذ دیتجدهای هیبریدی انرژی طراحی و ساخت سیستم سال چهارم

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

 6 توان آیریانیک بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئی سازی سیستمطراحی، ساخت و تجاری سال سوم

 7 الکانیرو افزار برق شبکه پارامترهای آنالیزور و ثبت و گیریاندازه مرکز دستگاه ساخت طراحی و سال سوم

 8 مهندسین رسانش انرژی نوین سکسیونر قابل قطع زیر بار گازیطراحی و ساخت  سال سوم

 9 های هوشمند سباخانه فناوری توزیع و توزیع فوق هایشبکه در مورداستفاده هایپروتکل برای Gateway ساخت و طراحی سال سوم

 سال سوم
 مرسوم هایروش یجابه پالسی کاتدیک حفاظت سیستم سازیپیاده و تعمیم ، سنجیامکان

 رکتیفایری
 10 پتروکانی نیکان

 11 پگاه ریپذ دیتجدهای انرژی اضطراری شرایط در استفاده جهت دیزل و بادی خورشیدی، هیبرید سیستم ساخت و طراحی سال سوم

 12 پویش تدبیر کرانه مینیاتوری اسپکترومتر دستگاه ساخت و طراحی سال سوم

 13 آیریامانا اطمینان هاروگاهین مخصوص دارایی مدیریت و نگهداشت مهندسی افزارینرم مجموعه یتوسعه و طراحی سال سوم

 14 توان گستر ویرا هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی ترموستاتطراحی و ساخت کلید و  دوم سال

 15 سایمان تک شینواندپردازان داده LoRa LPWAN ی فناور به مجهز آب هوشمند کنتور طراحی سال دوم

 16 متساپ گیری صنعت برقمدیریت توسعه ساخت تجهیزات آزمون و اندازه سال دوم

 17 توسعه جذب خورشید انرژی گهر برقی خودروهای شارژر ساخت و طراحی سال دوم

 18 خدمات انرژی تانیر برقی خودروهای سریع شارژ هایسیستم ساخت سال دوم

 19 لیان آریاتش صبا ارتعاشات مانیتورینگ طراحی و تولید سیستم سال دوم

 20 دانش نگار الوین گرم خط حالت در مقره تعویض ربات ساخت و طراحی سال دوم

 سال دوم
 وKNX  ، MODBUSیهاپروتکل از پشتیبانی با هوشمند ساختمان هایDDCتولید و طراحی

TCP/IP 
 21 نور مطبوع حرارت گسترش

 22 کیا سادات گستران روین باتری و فتوولتاییک تجهیز با کیلوواتی محور عمود بادی توربین سازیپیاده و ساخت ، طراحی سال دوم

 23 البرز نیروی آب برق پایشگران نوری فیبر حسگر با قدرت ترانس چیپمیس دمای گیریاندازه دستگاه ساخت و طراحی سال دوم

 24 سامانه صنعت رویال هوشمند هایشبکه سنسور و خطایابو ساخت  طراحی سال دوم

 25 تجربه بهین GPS ماژول و یمخابرات تجهیزات به مجهز و مصرفکم فوق هوایی شبکه خطای یآشکارسازها سال اول

 26 قشم سیستم پیرامون هیدروژن سنج خلوص ساخت و طراحی سال اول

 27 سهند صنعت نبوغ اطمینان قابلیت کلینیک یاندازراهطراحی و  سال اول

 28 ویرا پژوهان داده برق و آب حوزه هوشمند تعاملی اریمیتصم سیستم یسازادهیپ و طراحی سال اول

 29 آریا مبین تدبیر بهداد الکتریکی خودروهای آنالین پایش وی گیت ساخت و طراحی سال اول

 30 زیگ هوشمند فناوری توزیع مشترکین برق مصرف آنی پایش هوشمند سامانه ساخت و طراحی سال اول

 31 صنعت پیام گیرا الکتریکی خودروهای سیمبی شارژ ایستگاه ساخت و طراحی سال اول

 32 پارس اندیشه کارنیکان GISو تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر  یسازادهیپسامانه  ساخت و طراحی اولسال 

 33 توسعه آب و انرژی پاک هورداد گیری رطوبت خاکاندازه حملقابلطراحی و ساخت ابزار  سال اول

 34 سیستم پویانیرا  /گازییکولرآبطراحی و تولید سامانه هوشمند مدیریت عملکرد  سال اول

 35 پردیس توسعه و نوآوری تجارت های اقتصاد رفتاریبا روش ییزدا کیپ منظوربهطراحی پلتفرم هشدار خاموشی  سال اول

 36 عبدالرضا احسانی و همکاران برقی مؤسساتشرکتی  یزمامداررسانی و های حکمرانی بخش برقای در زمینهخدمات مشاوره سال اول
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میبدان شتریب  
 گذرد...نمی دانشگاه از لزوماً موفقیت مسیریک باور غلط: 

های کارآفرين ثروتمندترين و ترينبزرگ اما کرد، شودکاری نمی هيچ دانشگاهی مدرک داشتن و تحصيل بدون آورد ومی موفقيت و پول تحصيالت که معتقدند هاخيلی

 نگذاشته هم دانشگاه در را پايت اگر حتی که ثابت کردند دنيا، سراسر در شرکت 400 از بيش مالک ريچارد برانسون سر يا گرفته کامپيوتر نابغه جابز استيو از دنيا،

 یزود عطا یليخ ايبه دانشگاه نرفتند  ايکه خوانيد می را کارآفرين مرد پنج زندگی از یاهصخال در ادامه برسی. موفقيت به وکارکسب زمينه در توانیمی بازهمباشی 

 کنند. جادينفر شغل ا هزار صدها یبرا ميرمستقيغ اي ميمستق طوربهتوانستند  بلكه نماندند، كاريفقط بدون مدرک بنه یول دند،يبخش شيلقا را به ليتحص
 

 جابز ویاست :کی

 رستانياز دب 1972 سال است. او در انهيدر صنعت را یاشدهاپل، نام شناخته یاهانيرا شرکت يیارشد اجرا ريو مد گذارانيمخترع، بن ن،يکارآفر

کالج منصرف شد و  نيدر ا یليتحص مسالينو  کينام کرد، اما بعد از اورگن ثبت التيدر شهر پورتلند ا دير شد و بعد در کالج ليالتحصفارغ

اپل  یاهانيرا ساله شرکت 25 اکيوزن ويهمراه با دوستش است داشت، سال 21فقط  ی، وقت1976به هند رفت. او در سال  یمعنوی سفر یبرا

سنت روانه بازار کرد. پس از مرگ  66 و دالر 666 متيق را در همان سال و باخود  یشخص انهيرا نيو اول سيخانواده جابز تا س نگيرا در پارک

 به رفتن دهيطرفداران ا یرقم برا نيطورقطع اارث برد. به به دالر بود، ارديليم 7/16حدود  یزياو را که چ یشخص ثروت جابز، همسرش

 کرد. ليتبد ايزن ثروتمند دن نيششم ، بهBMWرا پس از سوزان کالتن، وارث شرکت  همسرش ! ثروت جابزستين یثروتمند شدن باورکردن یدانشگاه برا
 

 برانسون چاردیر دو:

 400از  شيکه ب نيرجيو یهاشرکت سياست که با تا س يیايتانيگذار برهيسرما و نيکارآفر نيبرانسون، مشهورتر كوالسيچارلز ن چاردير سِر

 نيچهارم 2012خود جمع کند. او در سال  یبرا یدالر ارديلياز پنج م شيب یاهيآن است، توانست سرما رمجموعهيز ايشرکت در سراسر دن

 یماريابتال به ب ليو به دل نكرد را هم تمام رستانيدب یبه دانشگاه برود، بلكه حت نتوانست وقتچيفقط هنه حالنيثروتمند انگلستان بود. باا مرد

کمک  با یسالگ 16بار در سن  نياول حالني. باااورديدست ن به یزيآمتيموفق جياندک درس خواندن هم نتا یهاسال در همان یشيپر خوانش

رکوردز  نيرجيشرکت و سيتا س با تيموفق یراه خود را برا یالديم 70و بعد در دهه  انداخت آموز راهبه نام دانش یااز دوستانش مجله یكي

سال  لياوا در برندز است. برانسون نيرجيو و ليموبا نيرجيو رکوردز، نيرجيو ک،يآتالنت نيرجيو يیخطوط هوا گذارانيبن آغاز کرد. برانسون

 یسفرها یسازیروز به تجارروزبه زين کيگاالکت نيرجيو يیفضا یآژانس خصوص نيکرد. همچن ايتانيبر یبانكدار حوزه در ی خودهاتيشروع به گسترش فعال 2010

 .شودیم کينزد يیفضا
 

 توماس وید سه:

بود و  یخانوادگ یهارستوران در قبول کرد، عاشق غذا خوردن یاو را به فرزند یوجرسين در یاکه خانواده يیكايآمر ميتيتوماس، کودک  ويد

را  رستانيکرد و بعدها دب يیپخش مواد غذا نهيزم در شروع به کار یسالگ 12. او از پروراندیرا در سر م رستوران کيبزرگ داشتن  یايرو

رستوران خود از  نياول 1969وپا کند. او در سال خودش دست یوقت برامتما شغل کيهاوس  یبه نام هاب یتا بتواند در رستوران کرد ترک

بزرگ  یامپراتور کيفود را به فست نيا 2002 افتتاح کرد و سپس تا زمان مرگ در سال ويرا در اوها زيوندی اهريزنج یهامجموعه رستوران

هنگام  در او هيدارد. سرما اريدر اخت نگيدونالد و برگر کبعد از مک ايدن بزرگ یاهريفود زنجفست نيشعبه عنوان سوم 6650با  که کرد ليتبد

 شده بود.زده نيدالر تخم ونيليم 99حدود  یزيمرگ چ
 

 نیگر دیوید چهار:

در خانواده  ايدن ثروتمندی هانياز کارآفر گريد یلي. او هم مثل خشودیزده م نيتخم دالر ارديلياز شش م شيب نيگر ديويخالص ثروت د ارزش

 1970وکار خود در سال کسب یاندازراه یبرا و سراغ بازار کار رفت رستانينشد، بلكه با مدرک دب دانشگاه وارد وقتچيآمد و ه ايبه دن ريفق

و  کرد افتتاح 1972خود را در سال  یفروشفروشگاه خرده نياول که ديرس یتيدو سال به چنان موفق یاما ط رد،يدالر وام بگ 600 مجبور شد

 یالبیفروش شرکت هاب حاضر کند. در حال یاندازراه یالبیبانام هاب یآثار هنر یاهريزنجی هااز فروشگاه ميعظ یهاازآن توانست مجموعپس

 هستند. کار شرکت مشغول به نيا یهزار نفر برا 18از  شيو ب است دالر ارديليدر حدود دو م
 

 سونیال یلرپنج: 

داده است که بنا  گاهيپا یافزارهامنر نهيعمده در زم یهااز شرکت یكياوراکل،  شرکت رعامليگذاران و مدناياز بن یكي سون،يژوزف ال الرنس

 دالر ارديليم 40حدود  یزيچ 2012در سال  سونيال یهايیدارا . ارزش خالصاستيمرد ثروتمند دن نيحاضر پنجم حال به گزارش فوربس در

از او  توانستینم اديفقر ز ليبه دل یلر مادر .است دهيدالر رس ارديليم 54حاضر به  حال رقم در نيکه ا شودیشده بود و گفته مزده نيتخم

و علوم  یاضير به یاش بزرگ شد. عالقه لرخانه خاله و شوهرخاله در عنوان فرزندخواندهبداند به نكه خودشيبدون ا یلر نيبنابرا کند، ینگهدار

 ليتحص یکار را کرد و برا نيهم ا او بخواند و یکه او بعد از ورود به دانشگاه پزشك داشتند ديام هایليمشخص بود. خ ليدوران تحص یاز ابتدا

 خود یناتن مادر دانشگاه، امتحانات سال دوم انهيدر م یول اورد،يرا به دست ب دهيبرگزی قدر موفق شد که توانست عنوان دانشجورفت و آن ینويليا به دانشگاه یپزشك

. اورديب دوام توانست ترمکيفقط  یرفت، ول كاگويبه دانشگاه ش دوباره دسال بع کيرا رها کرد. کمتر از  ليبرگشت و تحص خانه خاطر به نيرا از دست داد و به هم

 را عوض کرد و او را در زمره ده مرد ثروتمند اشیزندگ کهی گرفت؛ مهارت اديرا  یسينودر آن مدت مهارت برنامه چون ساز شد،او سرنوشت یترم برا کينيهرچند ا

 قرارداد. ايدن
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 1397مرکز در سال های ارجاع شده به طرحجدول 

پذیرش نهایی 

 و استقرار

در مرحله 

 پذیرش

در مرحله 

 ارزیابی
 ردیف عنوان ایده فناورانه

   1 یدیصفحات خورش یشناورساز یفناور 

   2 عیشبکه توز یطرح جامع هوشمند ساز 

   3 دروژنیو ساخت خلوص سنج ه یطراح 

   
 شیافزا یبرا نهیشینقطه توان ب یابیهوشمند رد یشارژکنترلرها یسازادهیپو  یطراح

 یدیبرق خورش یهاستمیس یوربهره
4 

   
  GISبر  یخودکار شبکه برق مبتن لیو تحل یسازادهیسامانه پ

 کل شبکه برق( DIgSILENTو  CYME لیفا جادی)به همراه ا
5 

   6 رطوبت  خاک یریگاندازه حملقابلو ساخت  ابزار  یطراح 

   7 نانیاطم تیقابل کینیکل یاندازراه 

   8 عیتوز نیمصرف برق مشترک یآن شیو ساخت سامانه هوشمند پا یطراح 

   9 یکیالکتر یخودرو نیآنال شیپا یو تیگ و ساخت یطراح 

   10 هوشمند قیو ساخت مرکز کنترل اعالن حر یطراح 

   11 عیتوز یهاترانس شیسامانه پا و ساخت یطراح 

   12 رانیصنعت برق ا یبرداربهره ونیفدراس یاندازراه 

   13 یدستگاه نشانگر مصرف برق خانگ 

   14 ی/گازیکولرآبعملکرد  تیریسامانه هوشمند مد 

   15 یدیخورش یهاپنل یربات هوشمند شستشو 

   
و خطوط  هاروگاهین یو نگهدار تیریهوشمند پرنده جهت مد یهاو ساخت ربات یطراح

 رویانتقال ن
16 

   17 بالز در معادن ونیکام یمعکوس بوردها یمهندس 

   18 ءایاش نترنتیا هیبر پا یاریآب ونیاتوماس ستمیس 

   
 یمرتبط برا یهاظت در برابر لرزش و سنسورمحاف شیپا ستمیو ساخت س یطراح

 API670دوار بر اساس  آالتنیماش
19 

    20 مصرف انرژی )بهان( یسازنهیبهسیستم 

   21 یدیدودکش خورش روگاهیو ساخت ن یطراح 

   22 هوشمند یریگاندازهو  یشگاهیآزما زاتیو ساخت تجه یطراح 

   23 هاطرح یگذارارزشو  یاقتصاد یسنجامکان افزارنرم دیتول 

   24 یدیتست و آزمون پنل و سلول خورش شگاهیآزما جادیا 

 

  نخست:ادامه سخن 

 یهااز شرکت ــتيحما یبرجســته بــرا یهایژگياز و کســب کننــد. رامحصوالت خــود  یهاهيدييتأ یالمللنيو ب یملــ یازارهــاب بتواننــد ضمــن ورود بــه

فناوری راهبردی معاونت علمی و فناوری نيز  شگاهیيدر کشــور دارد. شبكه آزما یفنــاور یسازیو تجار ینــوآور یدر نظــام ملــ يیبســزا ريبــوده و تأث انيبندانش

شــرکت  240از  ــشي، ب1397تابستان سال  ی. در انتهاکندیبا سازمان ملی استاندارد همكاری م انيبنشدان یهادر راستای صدور گواهی انطباق دانش نماد به شرکت

 انطباق و محصول قــرار داشتند. یهانامهيشــرکت درروند ثبت گواه 3400از  ــشيب ــانياز م انيبندانش
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