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     نهویسشماره  1398 آذرماه      

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 اخبار مرکز 

 چیست؟ : کارخانه نوآوریعلمی کوتاهمطلب  

  صنعت برق و انرژی های مرجعآزمایشگاهمعرفی  

  بیشتر بدانیم موفق، هایشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو  ، رصد فناوریعضو جدید خانواده 

              

 

 سخن نخست             

 

  

 یحتاما در کشور ما  گذارد؛یم ریو در اعتبار او تأث شودیمرد کند اطالعات او ثبت 

و  ستندین کپارچهیاست باهم  یبانک التیو تسه اتیکه مال یاعتبار یاصل ستمیدو س

 .شرکت مطلع شد یاتیمال تیصورت شفاف از وضعبه توانینم التیهنگام ارائه تسه

 یهابیمرتبط با ترت یهاضمانت ان،یبندانش یهاشرکت یرو شیپ گرید مسئله

شرکت در مناقصات، به ضمانت  یبرا |کوچک و متوسط،  یهااست. شرکت یقرارداد

ضمانت مستلزم بلوکه کردن  نیها خارج است. اآن از توان آن هیدارند که ته ازین یمال

 کنند. نیآن را تأم توانندیها نمشرکت نیااست که در اغلب موارد  یتوجهمبالغ قابل

 یهارساختیما به علت ضعف زدر کشور  ایرغم موفق بودن در دنکه به یگرید سازوکار

اسناد برنده شدن  توانندیها ماست که شرکت نیا رد،یگیمورداستفاده قرار نم یقانون

 نجای. در ارندیبگ یدر بانک گذاشته و اعتبار مال یمال نیتأم یخود در مناقصه را برا

 یعنیکند؛  لیاسناد را به پول تبد نیا تواندیبانک مطمئن است در صورت نکول، م

 بسپارد و از محل انجام آن پول خود را به دست آورد. یگریطرف دقرارداد را به

الزم دارد تا بتوان طرح را وثیقه  ییموضوع سازوکارها نیکه اشاره شد، ا طورهمان

 نشده است. هیکشور هنوز تعب یسازوکارها در نظام حقوق نیوام قرارداد که ا افتیدر

 یقرارداد باتیدر ترت توانیوجود داشته باشد، مدر کشور  ییسازوکارها نیاگر چن

 یشرکت در مناقصه و موارد پرداخت،شیپحسن انجام کار،  یهانامهضمانت

 .ها را برطرف کردشرکت نیمشکالت ا دستنیازا

 یتوجهقابل زانیبه م تواندیم قهیکه توجه در حوزه ضمانت و وث یگرید موضوع

از منابع  یکیبا نامشهود است.  یدانش یهاییمشکالت را کاهش دهد، موضوع دارا

هستند که برخالف  یدانش یهاییدارا نیا انیبندانش یهاشرکت ییدارا یاصل

در  .ستندین یگذارقابل ارزش هاکبان یمشهود برا ییبا سند دارا ینامه مالضمانت

 افتیدر قهیوث توانندیپتنت نم ای سانسیمانند ل یمعنو یهاییکشور، دارا ینظام بانک

 دارد و نخست یادهیچیروند پجهان هم یکار در نظام مال نی. اگرچه ارندیاعتبار قرار گ

ست ا یمؤسسات و یفناور ابانیارز ازمندیکار خود ن نیشود. ا یگذارارزش دیبا یفناور

 ییاراد نیباشند که ا دیبا یگر مهیب یهاازآن شرکت. پسندیکار برآ نیکه از عهده ا

. ردیبگ مهیمشکل بانک بتواند خسارت خود را از ب جادیکنند تا در صورت ا مهیرا ب

 دیارا متوجه بشوند، ب گریکدیمنظور  انیبنآنکه بانک و شرکت دانش یبرا ت،یدرنها

 ییکه بتوانند دارا یکند. مؤسسات دایها توسعه پآن انیواسط م یمجموعه نهادها

  .ها باشندبتوانند محل رجوع بانک کنند و دوفروشیبا خر یگذارمتیرا ق یمعنو
 ... سه راهکار دیگر در شماره بعدی خبرنامه آورده خواهد شد.

1396نامه علم و فناوری، دوره هفت، شماره یک، بهار ترویجی سیاست -رفته از فصلنامه علمیبرگ  

 

 انیبندانش یهاشرکت یمال نیمسائل و مشکالت تأم یبررس

مقام معظم  یابالغ یاقتصاد مقاومت یهااستیمهم در س یهاتیاز اولو یکی

 به عملکرد کشور در دو یدر کشور است. نگاه انیبنتحقق اقتصاد دانش ،یرهبر

توسعه  ازیموردن یهارساختیز یبرخ جادیرغم اکه به دهدیدهه گذشته نشان م

علم و فناوری،  یهاپارک ،مراکز رشد و نوآوریهمچون  ان،یبناقتصاد دانش

 یهاشرفتیپ زیو ن یشگاهیآزما یهارساختیز زیارتقا و تجهکارخانجات نوآوری، 

کسب  و انیبندانش یوکارهادر عرصه توسعه کسب میانتوانسته ،یعلم ریچشمگ

 .میدر کشور موفق باش یدانش یهاتیثروت از فعال

و  «بنگاه» تیمحور، جمهورسیرئ یو فناور یمعاونت علم ،یکاست نیرفع ا یبرا

از  تیقانون حما قیرا از طر« در آن یدانش یهاتیفعال یاز ارتقا تیحما»

 یاوکارهتوسعه کسب یبرنامه مل نیترمنزله بزرگبه ان،یبندانش یهاشرکت

 یتخصص یخدمات مال در این نگرش. ه استداموردتوجه قرار د ان،یبندانش

 نیتوسعه ا یمحورها نیتریاز اصل یکیدر بنگاه،  یمرتبط با توسعه نوآور

 یرسوخ دانش، ارتقا ثیها از حمحرک بهبود آن نیتروکارها است و مهمکسب

 میاست تنظ یهی. بدشودیمحسوب م یالمللنیب یریپذرقابت شیو افزا ینوآور

 یالمللنیب یریپذو رقابت ینیباهدف بهبود کارآفر یمال یابزارها نیا قیدق

 است. مدنظرچهار راهکار  .است ژهیمستلزم توجه و

 بر وام یمبتن یمال نیتأم رهی: حلقه مفقود زنجیام ضمانت اعتبارنظالف( 

از  یتوجهکه سهم قابل ییکشورها ژهیوجهان به یاز کشورها یاریبس در

مانند کره  دهند،یم لیکوچک و متوسط تشک یهاآنان را بنگاه یوکارهاکسب

نظام ضمانت  ،هاشرکت نیا یگذار قهیکاهش مشکل وث یبا ژاپن، برا یجنوب

 .است شدهلیتشک یاعتبار

شوند و بر اساس  یها اعتبارسنجشرکت نیاست ا یضرور ،نیا یسازادهیپ یبرا

رجه د بااعتبار یکند؛ مثاًل شرکت نیها را تأمآن، دولت کمبود وثیقه آن جینتا

کمتر از معادل آن را وثیقه بگذارد.  اریبس یگرفتن وام، مبلغ یبرا تواند،یم« الف»

ت. مناسب اس یو رتبه ده یتبارسنجمسئله کشور فقدان نظام اع طیشرا نیدر ا

 ازمندین یمسئله بافت که اعتبارسنج نیدر ا توانیمشکل را م نیا یاصل شهیر

مثال در  یاست، برا گریکدیبه  یمختلف اطالعات یهاستمیگره خوردن س

 رمز راقچراغ ایپرداخت کند  رینبض برق خود را د یکساگر  شرفتهیپ یکشورها

 



   98 آذر  –39 شماره

 

 

کـارگاه  18/09/1398بـرق در روز دوشنبـه مـورخ 

آن  یکاربردها برهیبا تک -در صنعت زریکاربرد ل"

 برگزار نمود.  "یدر صنعت برق و انرژ
 

 
 

 یاز مرکز مل یدکتر ترکمن انین کارگاه توسط آقایا

از پارک علم و  ییو دکتر رضا رانیا زریعلوم و فنون ل

 نیارائه شد. ازجمله مهمانان حاضر در ا سیپرد یفناور

کتر (، دزری)پژوهشگر حوزه ل یحیدکتر ذب انیکارگاه آقا

برق  صنعت یمرکز توسعه فناور سی)رئ یشبگاه فیلط

 زریل یمرکز نوآور ریفرد )مد یثابت س( و مهندیو انرژ

 ( بودند.رانیا
 

 
 

نمایشگاه جشنواره  حضور مرکز در

پژوهش و فناوری صنعت آب و برق 

 کشور

 یدستاوردها شگاهینما

در  یپژوهش و فناور

 یحوزه آب، برق و انرژ

زمان با هفته هم

دو روز در  یپژوهش ط

ر برگزا رویپژوهشگاه ن

 شگاهینما نیا .شد

 ،یو فناور یپژوهش یهاافتهیو عرضه  ییباهدف شناسا

 و یفعاالن عرصه علم و فناور انیتعامل م یفضا جادیا

دستاوردها و محصوالت فناورانه حوزه آب، برق،  شینما

 تالش دارد انیبندانش یهامراکز رشد و شرکت یمعرف

 هادهیو ا یهاافتهی ییشناسا یدر راستا یتا گام مؤثر

دستاوردها و  نیآخر یرسانو اطالع یسازنهیو زم

 یمحصوالت فناورانه حوزه صنعت آب، برق و انرژ

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی  .بردارد

عنوان مرکز رشد پژوهشگاه بههمچون ادوار گذشته 

های فناورانه و واحدهای نیرو و نهاد حمایتی از ایده

معرفی خدمات حمایتی خود در این  منظوربهفناور و 

  شت.جشنواره حضور دا

 

ر با اکث یدکتر ستار یآقا ساعتهکی دیبازد نیدر ا

فناور مستقر در مرکز توسعه  یواحدها ندگانینما

)مرکز رشد پژوهشگاه  یصنعت برق و انرژ یفناور

دستاوردها، بازار فروش  ت،یفعال نهی( در مورد زمروین

دید در این بازها گفتگو کردند. آن یهایازمندیو ن

و  قاتیمعاونت محترم تحق ا،یدکتر اول یآقاجناب 

 زادهیدکتر قاض یآقا ، جناب رویوزارت ن یمنابع انسان

و مدیران کل محترم  رویمحترم پژوهشگاه ن استیر

وزارت نیرو   قاتیتحقآموزش و پژوهش حوزه معاونت 

  نیز معاونین محترم پژوهشگاه نیرو حضور داشتند.
 

 
 

 و یس یجانب شگاهیحضور مرکز در نما

 برق یالمللنیکنفرانس ب نیچهارم

ر د یصنعت برق و انرژ یتوسعه فناور مرکز

و  یمعرف نهیخود درزم یهاتیحما یراستا

مستقر با حضور در  یواحدها یدستاوردها یابیبازار

 یالمللنیکنفرانس ب نیو چهارم یس یجانب شگاهینما

از  یتعداد یهایبرق به عرضه محصوالت و توانمند

آور فن بویز" یهاچون شرکت یفناور یواحدها

توسعه جذب  "، "گستران یآنام انرژ"، "رسپا

 ستمیس راین"و   "هورداد"، "گهرانرژی  دیخورش

مورد  شگاهینما نیپرداخت. حضور مرکز در ا "ایپو

 نندگاندکیبازد گریصنعت برق و د نیاستقبال مسئول

 قرار گرفت.
 

 
 

ر د زریکاربرد ل"کارگاه  یبرگزار

 یکاربردها برهیبا تک -صنعت

 "یآن در صنعت برق و انرژ

در حاشیه کنفرانس توسط مرکز 

 المللی صنعت برقبین

 یبا همکار یصنعت برق و انرژ یتوسعه فناور مرکز

 در رانیا زریعلوم و فنون ل یپژوهشگران مرکز مل

  نعتص یالمللنیکنفرانس ب نیو چهارم یس هیحاش

 

 

 اخبار مرکز
 برگزاری کمیته پذیرشالف( 

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدهم

جلسه،  نی. در ادیدر پنجم آذرماه برگزار گرد 1398

آب  زریو ساخت دستگاه آناال یطراح" یهاطرح

و  یسادات جعفر هیاز جانب خانم مهد "حملقابل

و  یمرکز یو ساخت کنترلرها یطراح"

 "ساختمان یهوشمند ساز یهاسامانه زاتیتجه

 یابیو ارز یموردبررس یباسع یمصطف یجانب آقااز 

 رش،یپذ تهیطرح اول در کم یقرار گرفت. پس از بررس

سادات  هیبا ارسال طرح خانم مهد تهیکم یاعضا

 یبه شورا موافقت نمودند. در ادامه  آقا یجعفر

 یطرح خود را ارائه کردند که پس از بررس یعباس

 نیبا ارسال ا تیدرنها ،یو مال یطرح فوق از منظر فن

مقرر  تهیکم یطرح به شورا موافقت نشد و اعضا

 نینمودند که در صورت رفع اشکاالت طرح فوق، ا

مورد  رشیپذ تهیکم یطرح مجدداً در جلسات آت

 .ردیقرار گ یابیارز

 

 نیشصت و ششم یبرگزار( ب

 مرکز یشورا

مرکز در روز  یشورا نیشصت و پنجم

طرح  کی یبا بررس 28/08/1398مورخ  شنبهسه

 یصدر یمهد یجلسه طرح آقا نی. در ابرگزار شد

  IGBTر ویو ساخت درا یطراح"تحت عنوان 

 "ولتاژ متوسط یهامبدلدر  مورداستفاده

به  یصدر یقرار گرفت. در ابتدا آقا یموردبررس

ارائه طرح خود پرداختند و سپس طرح فوق از 

قرار  یو بررس موردنقدمحترم شورا  یجانب اعضا

شورا با استقرار طرح فوق  یاعضا تیدرنهاگرفت. 

 موافقت نمودند.   رویدر مرکز رشد پژوهشگاه ن
 

 یو فناور یمعاونت علم دیبازد

 یهاو از شرکت یجمهور استیر

 مستقر در مرکز یفناور

دکتر  یجناب آقا16/09/1398شنبه مورخ  روز

 استیر یو فناور یمعاونت محترم علم ،یستار

 یواحدها یهمراه از دستاوردها ئتیو ه یجمهور

 صنعت برق و یمستقر در مرکز توسعه فناور یفناور

 به عمل آوردند.  دیبازد یانرژ
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 کوتاه علمی یک بحث

 چیست؟ کارخانه نوآوری

ها، ندهدهشتاب ،ریپذسکیر گذارانهیسرماو مشاوران،  انیمرب، هارساختیزشامل  ینیکارآفر ازیموردناز ابزارها و منابع  یاریاست که در آن، بس یبستر ،یکارخانه نوآور

را  ینیکارآفر ستمیاکوس یاصل گرانیباز یطورکلبهفناورانه و  یوکارهاکسبها و پآخدمات دهندگان به استارت

، درواقعفناورانه تالش کنند.  یوکارهارشد و توسعه کسب ،یریگشکل یتا برا آوردیمهم  فضا گرد کی رد

 .است یاجتماع نوآور یریگشکلو  ییایکمک به فرهنگ پو یابر یرانتفاعیمجموعه غ کی یکارخانه نوآور
 

 یاز احداث کارخانه نوآور هدف

راهم که ضمن ف ییکار مناسب هستند. فضا یفضا ازمندین د،یجد یوکارهاکسبنو و  یهادهیااست که  پرواضح

 جادیا وکارکسبو  دهیدر کنار هم قرار گرفتن صاحبان ا یرا برا یطیشرا ت،یمساعد جهت فعال طیآوردن مح

مجموعه  یامکان تعامل و همفکر ،یاشتراک کار یقرار دادن فضا اریضمن در اخت یکارخانه نوآور کند.

 خواهد ...و غاتی، تبلگذارهیسرماجذب  ،یابیمشاوره محصول، ارز ،یگریمرباعم از مشاوره بازار،  وکارکسبحوزه  یازهاین یهیکل یرا فراهم آورده و پاسخگو ینیکارآفر

 :نفع ببرند یاز کارخانه نوآور توانندیم ریز یهاگروه و افراد. بود

o مراکز رشد، 

o هادهندهشتاب، 

o یعلم و فناور یهاماَنک، 

o فرشته گذارانهیسرما، 

o ریخطرپذ یگذارهیسرما یهاشرکت، 

o یبزرگ فناور یهاشرکت، 

o هاپآاستارت، 

o ویاشتراک کار یفضاها ، 

o هاپآو استارت وکارهاکسبخدمات به  دهندگانارائه . 

 

آوا  یکارخانه سابق گروه صنعت در محلدر غرب تهران  مترمربعهزار  18به وسعت  ییبا فضا 1397تهران است که در سال  یکارخانه نوآور ران،یا یکارخانه نوآور نیاول

ا و جوانان هآپاستارت یبرا یاکارخانه، خانه نی. ادیگرد یها و فعاالن حوزه فناورآپاستارت گذاران،هیسرما یبرا یبه مرکز لیو تبد سی( تأسیصنعت ی)سازنده الکترودها

 ینیکارآفر بومستیزشرکت فعال در  ۵ یکند. در حال حاضر در کارخانه نوآور جادیرا در کشور ا یهزار فرصت شغل 3تا  تواندیکامل م یبردارخالق است که پس از بهره

 .اندهم آمده در نقاط مختلف شهر تهران وجود داشت، گرد هاآندفاتر  نیازاشیپدهنده هستند و شتاب هاآناز  یکه تعداد رانیا

 یها، کارگاهتئاتریآمف ازجمله یراکاشت یفضاها رازیغبهاستفاده کنند.  یاز امکانات کارخانه نوآور توانندیم یمختلف یهانوپا به روش یکارهاوها و صاحبان کسبپآاستارت

غ است. مبل شدهگرفتهدر نظر  انهیماه صورتبه یبا امکان اجاره صندل «هیزاو» یکار اشتراک یهمه قرار دارد فضا اریکه در اخت ،یو خدمات یحیتفر یو فضاها یآموزش

ار ک یفضا نیتربزرگ عنوانبه یبخش از کارخانه نوآور نیحال اتمام است و ا در هیزاو یسازآمادهاست. کار  ریمتغ میمتناسب با تعداد نفرات ت هیدر زاو یاجاره صندل

 .را آغاز خواهد کرد تشیفعال یزودبه رانیا یاشتراک

 ینیفعاالن حوزه کارآفر ریو سا هادهندهشتاب گذارها،هیسرما یامکان برا نیا نکهیمتنوع اجاره کنند، ضمن ا یدفتر مستقل با متراژها توانندینوآور م یهاگروه  ن،یا رازیغبه

انه است. البته کارخ مستقر در کارخانه یدهشتاب یهااز مجموعه یکیدر دل  یپآاستارت یهامیتهران، قرار گرفتن ت یاستقرار در کارخانه نوآور گریفراهم است. راه د زین

 هامیخودشان اقدام به مذاکره با ت یمالحظات سازمان یمستقر در کارخانه متناسب با استراتژ گذارانهیاز سرما هرکدامندارد و  یریپذهیسرما درروند یدخالت چیه ینوآور

 .کنندیم

 یهاشرکتپ و آاستارت یادیتعداد ز شیو زا جادیدر کشور  که سبب ا یبخش خصوص یگذارهیسرمابا  ینوآورکارخانجات  جادیاز ا یجمهور استیر یمحترم علم معاونت

 یگذارهیسرمابا   یمرکز یِعلم و فناور غرب کشور در پارکِ یِکارخانه نوآور جادیا نامهتفاهم. کندیم تی، حماکندیم یریشده و از مهاجرت نخبگان جلوگ انیبندانش

نخبگان استان فارس در  ادیفارس توسط بن یکارخانه نوآور جادیا نامهتفاهمتهران،  یو شهردار مایصداوس یگذارهیسرمابا  فیشر ینوآور ستگاهیا اراک، یسازنیماش

 نیا لیتبد یدر سراسر شهر تهران برا یکارخانجات متعدد نوآور جادیا یتهران برا یبا شهردار یجمهور استیر یمعاونت علم یهایهمکارو  ران،یا یکارخانجات مخابرات

 .اندجملهاز آن  یو نوآور یشهر فناور کیبه  شهرکالن
 

 آخر سخن

 یمال یهاتیدر کشور است. حما ینوآور یهاکارخانه یبرا ذکرشده یهاتیاز مأمور موردنظرفعال در حوزه  انیبندانش یهاها و شرکتآپها، استارتدهندهشتاب جذب

 نایبندانشفناور و  یمحصوالت واحدها یبازار ساز بهها، کمک پروژه یرو یگذارهیسرما یبرا سازوکار جادیفعال، ا یهاصندوق قیدر شبکه از طر شدهرشیپذ یاز واحدها

 .ردیگیصورت م ینوآور یهاکارخانه یاندازاست که با راه یاقدامات گریعضو شبکه از د

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 معرفی یک کتاب:

 کند؟گوگل چگونه کار می
ه شرکت چگون نیدر ا یو رهبر تیریمد ستمیمثل گوگل، چگونه شکل گرفت؟ چگونه رشد کرد؟ س یشرکت بزرگ

ر از بهت یکسچیهسؤاالت را  نی، پاسخ اطورقطعبهگوگل به چه شکل است؟  ،یاست؟ روند رشد و گسترش تکنولوژ

ناتان روزن برگ ( و جاEricSchmidt) تیاشم کیدهد. ار حیتوض تواندیو مشاور ارشد گوگل نم رعاملیمد

(JonathanRosenberg در کتاب )"کندیگوگل چگونه کار م" (How Google Worksبه )اسخـؤاالت باال پـس یتمام     

 .دهندیم
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 بازدید دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
ایشان  خود از پژوهشگاه نیرو بازدید کردند.معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه معاونین جناب آقای دکتر ستاری،  16/09/1398روز شنبه مورخ در 

مستقر  یهاشرکتاز نمایشگاه دستاوردهای فناورانه  و نیز "(CMمرکز کنترل و پایش نیروگاهی )"، "مرکز توسعه فناوری موتورهای الکتریکی پیشرفته  " بازدید از ایندر 

 زیر بود: قراربه مرکز رشد نمایشگاهدر  شدهعرضهمحصوالت  کردند. دیدنمرکز رشد پژوهشگاه نیرو در 

 

 گهر یانرژ دیشرکت توسعه جذب خورشاز  تمام برقی کلتیموتورس، 

  گستراناز شرکت آنام انرژی دستگاه پایش گازهای محلول در روغن ترانس، 

 از شرکت پتروکانی نیکان پالسی کیحفاظت کاتد ستمیسساز شبیه، 

  ی سامان توسگذاراستیساز شرکت توسعه و سامانه هشدار خاموشی، 

  از شرکت پویش تدبیر کرانهتحلیلگر آب و مایعات  حملقابلدستگاه، 

  گیهوشمند ز یفناوراز شرکت سامانه هوشمند پایش مصرف انرژی، 

  از شرکت سارینا سیستم شریفسیستم مانیتورینگ حفاظت کاتدی، 

  از شرکت نیرا سیستم پویاجک درب پارکینگ  کنندهکنترلبرد، 

 پارس آورفناز شرکت زیبو  خانگی مصرفکمفوق  کولرهای نسل جدید، 

 عه توساز شرکت های هوش مصنوعی ی مبتنی بر الگوریتمکاوداده افزارنرم

 ،تجارت هزار گذر

  دستگاهRTU  از شرکت خانه هوشمند سباو تایمر فود، 

  پاک هورداد یشرکت توسعه آب و انرژاز حسگر دیجیتال رطوبت خاک، 

 ( دستگاه ویبرو رانVibro Run )از شرکت لیان آریاتش صبا، 

  بخشآذر گردا گرما از شرکتدستگاه مولد توأمان برق و گرما، 

  از شرکت بهین  مصرفکمفوق  ییشبکه هوا یخطا یآشکارسازهادستگاه

 ،تجربه

 قشم ستمیس رامونیشرکت پز ا دروژنیخلوص سنج هستگاه د، 

 برق آب  شگرانیپا شرکتاز ترانس  چیپمیس یدما یریگدستگاه اندازه

 ،البرز یروین

 واز شرکت رسانا مهر برق یدستگاه نشانگر مصرف خانگ ، 

  صنعت امیپگیرا  از شرکتدستگاه شارژ خودروهای برقی. 

 

 

خود را با معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری مطرح نمایند. رئیس مرکز رشد جناب آقای دکتر  یهادرخواستل و مسائ هاشرکتایشگاه فرصتی بود تا این نم

و وجوه تمایز این مرکز با سایر مراکز رشد  هاآن، ویژگی محصوالت هاشرکتدر خصوص توانمندی ضمن معرفی مرکز و عملکرد آن در آیینه اعداد ارقام، لطیف شبگاهی 

 تصاویری از این بازدید آورده شده است. الً یذموجود در کشور توضیحاتی را ارائه نمودند. 
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 صنعت برق و انرژی های مرجعآزمایشگاه اسامی و مشخصاتلیست  
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

آشنایی  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "پاک هورداد یتوسعه آب و انرژ"شرکت  محترم مدیرعامل ،محمدیمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهخوانندگان پیک رویش بیشتر 
 

 .ابتدا مختصری از شرکت و شروع فعالیت آن در مرکز بگویید 
 

به ثبت رسیده و در تاریخ  20/2/1396 خیتارهای نو از های صنعت برق و انرژی و آب و انرژیشرکت توسعه آب و انرژی پاک هورداد در ارتباط با فناوری

 واحد فناور مستقر گردیده است. عنوانبهدر مرکز  9/۵/1397
 

  اید؟هایی کسب کردهموفقیتدر دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی چه 
 

مصرف  در نهیبستر مناسب و استفاده به جادیها و مزارع با اگلخانه طیدر مح وخاکآب یریگاندازه حملقابل یکیو ساخت ابزار الکترون یطراح دهیواحد با ا نیا

 یمراحل طراح ادشدهیدستگاه  ساختبا  زمانهم. باشدیمحصول م ارتقاو  یسازیتجارشاهد آن را ساخته و در مرحله  یهانموده و نمونه تیفعال یآب و انرژ

 یو صحت سنج یساخت نمونه تجار مرحلهو در  قرارگرفتهدر دستور کار  زین طیبا استفاده از رطوبت خاک و درجه حرارت مح قیدق یاریو ساخت سامانه آب

 .میعملکرد آن قرار دار
 

 برق و انرژی بیشتر در پیشبرد اهداف و تحقق ایده محوری شرکت شما مؤثر بوده است؟ یک از تسهیالت مرکز توسعه فناوری صنعتکدام 
 

و  یابیدر جهت بازار از طرح و ارائه مشاوره تیاستقرار در مرکز و استفاده از امکانات موجود مانند حما تیبا حما یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

ول محص یو معرف شگاهیماحضور در ن یالزم برا یهانهیفراهم نمودن زم نیو همچن وکارکسب نهیدر زم یتخصص یهاو نشست هاناریسم یبرگزار ،یسازیتجار

راهگشا بوده  اریاطالعات بس فناوریو  یروابط عموم یواحدها تیحما نیجلسات و همچن یامکانات خوب مرکز در برگزار نموده است. تیشرکت حما نیاز ا

 است.
 

 توضیح دهید. را چالشی که شرکت شما با آن مواجه بوده است ترینمهم 
 

o  افزایش توان مالی برای جذب نیروهای متخصص و جوان در فرایند طراحی و ساخت  ژهیوبهمحصوالت و  یسازیتجارمالی جهت  منابع نیتأمعدم

  ، وتجهیزات

o  کاالی ایرانی و یا موجود در بازار نیز از مشکالت این شرکت است. نیتأمکمبود نقدینگی برای  تیدرنهامواد اولیه و  نیتأمنوسانات بازار ارز و اثر آن در 

است. عالوه بر موارد فوق  افتهیشیافزاشود به سه برابر کنون بهای قاب دستگاه که در ایران و از مواد پتروشیمی ساخته میتا 97مثال در ابتدای سال  طوربه

های الزم را دریافت نموده بود که علیرغم برای احداث نیروگاه خورشیدی شش مگاواتی، طراحی و جانمایی در اشتهارد کرج مجوز سیتأساین شرکت از ابتدای 

 دارد.اقتصادی نوقت و هزینه خیلی زیاد در شرایط کنونی با افزایش نرخ ارز و عدم تعدیل مناسب نرخ خرید تضمینی برق، ادامه کار این پروژه دیگر توجیه 
 

  مستقر در مرکز تعاملی داشته یا کار مشترکی انجام  هایشرکتآیا در زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر

 اید؟داده

هوشمند  یهایرناوفبا شرکت خانه  یآب و انرژ یهاو ارتباط با طرح گسترش کار ساخت دستگاه یریگلوازم اندازه یشرکت در جهت ساخت و طراح نیبله، ا

پرواز و  زاتیو ساخت تجه کیامور ژئومات ینو که در حوزه تخصص انیرا دهندهشتابو  انیبندانشبا شرکت  نیسبا پروژه مشترک انجام داده است. همچن

در مرکز تبادل  مستقر یهابا اکثر واحد نی. همچنباشدیحضور در مرکز م یمتقاض زیشرکت ن نیمشترک آغاز نموده و ا یدارد همکار تیکنترل هوشمند فعال

 ،یبا مرکز همبست انرژ نیو همچن ایشا نترنتیو استفاده از ا یهوشمند ساز یهادر بخش رویپژوهشگاه ن یداشته است. عالوه بر آن با واحدها یو فناور یعلم

 .میاداشته دوجانبه یهمکار ستیزطیمحآب و 
 

 هایی از او صورت گیرد؟به اهداف خود دست پیدا کند باید چه حمایت به نظر شما برای اینکه یک شرکت فناور 

روش و ف یابیمستقر در بازار یهاشرکت گریمرکز و د اتیاستفاده از تجرب نیبهره و همچنکم التیتسه افتیو در یشرکت در جهت رفع مشکالت مال تیحما

 .دیکمک نما تواندیمحصول م

 باشد. مؤثر هاتیموفقبه  یدر دسترس تواندیشرکت م تیریمرتبط با مد یاحرفه یهانو با ارائه آموزش ورافن یهاشرکت یتوانمندسازبرنامه  هیته
 

 ای برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟چه برنامه 
 

نین و همچ وخاکآبگیری و الکتریکی شوری، کدورت و اسیدیته و سایر پارامترهای اندازی تولید انبوه ابزار دقیق اندازهدر صورت رفع برخی از مشکالت، راه

آب  ییزدانمکبرای  وری ریاست جمهوریزیر نظر معاونت علمی و فنا دهندهشتابایجاد یک مجموعه  و  GPRS ،IOTهای هوشمند با کاربردتوسعه سیستم

 باشد.با همکاری انیسیتو آب و انرژی دانشگاه شریف و مرکز دو هدف اصلی این شرکت می کننیریشآبو تولید 
 

 چرا؟ اید چه بوده است؟ وای که در دوره استقرار به آن دست نیافتههدف تعین شده ترینمهم 

ا هامههدف که در طول یک سال و چند ماه استقرار در مرکز تاکنون محقق نشده، به دلیل عدم ثبات در اجرای مقررات و ناپایداری، سرعت اجرای برن نیترمهم

الی یالت مبه نتیجه نرسیده است و یا جذب تسه دهندهشتابمثال علیرغم تالش بسیار، هنوز کسب مجوز از مراجع ذیربط برای  طوربهبسیار کند است. 

 است. نشدهانجامعلیرغم آنکه پیشنهاد و مراحل آن پیگیری شده است هنوز 
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میبدان شتریب  
 دهنده چیست؟شتاب

. افتدیدر سطوح مختلف اتفاق م یتعامل یهاشبکه قیاز طر یکه نوآور کندیم انیب ینوآور ستمیمفهوم اکوس

 گرانیجستجو، شناخت، انتخاب و استقرار باز ،ینوآور یهاستمیاکوس یطراح ریاقدامات در مس نیتراز مهم یکی

 نیا رانگیفعال همه باز ینیآفرمستلزم نقش ینوآور ستمیاکوس ییشکوفا .باشدیم ینوآور یهاستمیاکوس یدیکل

 ها هستند.دهندهشتاباز این بازیگران،  ایدستهت. عرصه اس

طرح نوآورانه و  یدارا یهامیافراد و ت که است یسازمان منسجم و مشخص کی (Accelerator) دهندهشتاب

 یفضا لیاز قب یها خدماتبه آن (چندماههزمانی نسبتاً کوتاه )معمواًل دوره  کیفناورانه را انتخاب کرده و در 

هر  .کندیمارائه  گذارانهیو ارتباط با شبکه سرما هیاول هیسرما ،یگریشده، آموزش، مشاوره، مرب زیتجه یکار

ی که خدمات یدهنده به ازاشتاب .گرددینوپا م یبه شرکت لیشود، تبد یدهکه موفق به اتمام دوره شتاب یمیت

 جادیا ریباهدف ارائه موارد ز دهندهشتابیک . کندینوپا را از آن خود م هایاز سهام شرکت ی، درصدکندیمارائه 

 :شودیم

o وکار نوپاو توسعه یک کسب یاندازکمک به کوتاه کردن روندهای راه، 

o وکار نوپاکمک در جهت باال بردن کیفیت محصوالت و خدمات، و ثبات مالی کسب، 

o برخالف  شوندیپی وارد و خارج مآاستارت یهامشخصی گروه یهاصورت موازی و گروهی به این دلیل که در زمانبه شدهرشیهای پذپآپرورش استارت و آموزش(

 ،(کنندیصورت موردی عمل مو به کیکی مدل مراکز رشد که

o (معمواًل چندماههوکار نوپا برای یک مدت محدود )توسعه کسب مشارکت در فرآیند فشرده، 

o ووکار محوردارا بودن یک سیالبس آموزشی کسب ، 

o و یا منتورینگ و راهنمایی و مشاوره از کارآفرینان پیشکسوت و باتجربه به کارآفرینان یگریمرب ارائه. 
 

 :شودیم زیمتما ریز یهایژگیبا و ،دهندهشتاب یک موارد باال افزون بر

o هاآنو داوری بسیار سریع  هامیت، هاطرحدر فرآیند انتخاب  باالسرعت، 

o اعطای سرمایه اولیه، 

o ی،احتمال گذارانهیبه سرما نانیکارآفر یمعرف 

o ونوپا در یک بازه زمانی کوتاه یوکارهاکسب یاندازراهو  یدهشکل ، 

o  متعارف یو خدمات ادار هارساختیبه ز یدسترسبا امکانات  لناز متیباقمشترک  یکار یفضااعطای. 
 

 :تأمل وجود داردنکته مهم و قابل سهباال  مطالبدر 

 شراکتالف( 

. الزم است شودیم یاتیدو طرف عمل ینقد ریو غ ینقد یهاآورده یدهنده درازاو شتاب نانیکارآفر انیسهام م میمشخص شامل تقس یمدل همکار کیدر قالب  شراکت

 یعدب گذارانهیورود سرما یرا برا ییجا ایو  رد،یبگ نیوکار را از کارآفرباشد که کنترل کسب ادیقدر زآن دینبا کندیم افتیدهنده درکه شتاب یسهام زانیدقت شود که م

 .نگذارد یباق ندهیدر آ
 

 ب( برنامه زمانی مشخص

 یعنیمشخص وجود نداشته باشد و دو طرف  انیبا آغاز و پا یوکار نوپاست. اگر برنامه زمانکسب کی یاندازبه پروسه راه یدهدهنده کوتاه کردن و شتابشتاب کی هدف

 خود هم نخواهند داشت.  یهانقش یدر اجرا یشتاب ادیزاحتمالندانند، به دیمق شدهنییتع شیاز پ یبازه زمان کی، خود را به کارآفریندهنده و شتاب
 

  یاحرفه یوجود منتورهاج( 

 یهاتیها و موفقشکست وداشته  یعمل تیمشخص فعالحوزه  کیها در است باتجربه که سال ی، فردمنتورمتفاوت است.  ،یآموزش یاست که منتور با مرب مشخص

دارند و موردقبول فعاالن آن حوزه  یخوب اریبس یروابط تجار هاآنخود سرشناس و باارزش هستند،  یکار یهادر حوزه ،یافراد نیتجربه کرده است. چن ی رامتعدد

ی مناسب و استفاده از پتانسیل کارهاراهبا ارائه  توانندیماین افراد . شودیجوان، افتخار محسوب م نوپا و ژهیوبه نانیکارآفر یبرا ،یبزرگان نیهستند. ارتباط داشتن با چن

  دهند.شتاب  تیرا دگرگون و به حرکت او به سمت موفق نیکارآفر کیخوددارند، طرز فکر ی که در حوزه تخصصی ابالقوه
 

 در جهان و ایران هادهندهشتاب

 یایانگلستان خود را به دن جیبود که در کمبر یادهندهشتاب نیاول Y Combinatorگذاشتند.  ایپا به دن ایتانیدر بر یالدیم 200۵سال در برای اولین بار ها دهندهشتاب

دهنده عنوان شتاببه یالدیم 2010و  2007، 2006 یهادر سال بیبه ترت Startupbootcampو  TechStars ،Seedcamp یهاشرکت نیکرد. بعدازا یها معرفآپاستارت

 خود را آغاز کردند. تیفعال

، "آواتک" دهندهشتابو در آن سال سه  اندگذاشته( پا به عرصه کارآفرینی دهندهشتابسال پس از ظهور اولین  7و  2014)سال  1393از سال  هادهندهشتابدر ایران 

مشغول به فعالیت  هاآنی زیادی در هاآبو استارت  اندجادشدهیادر اقصی نقاط کشور  دهندهشتاب هادهکردند. در حال حاضر  فعالیت خود را شروع "مپس"و  "دیموند"

 معرفی گردید. اختصاربهی فعال کشور هادهندهشتاباند. در چند شماره قبلی این خبرنامه منتخبی از ها نیز موفق بودههستند و برخی از آن
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 برق و انرژیصنعت های نوین در حوزه رصد فناوری            
 یتابش شیسرما یبر فناور یمبتن یدیخورش یهاپنل دینسل جد            

از نور که با  یشکل کنند؛یفروسرخ ساطع م یصورت اشعهگرما را به ا،یاش

ز سطح ا بازتاب شدهاز تشعشعات  ی. بخشستین دنیدقابل رمسلحیچشم غ

 شوند؛یبازگردانده م نیمجدداً توسط ذرات معلق در اتمسفر به زم ن،یزم

 زانیبه مکه  ی. سطوحشودیدر فضا منتشر م زیتابش ن نیاز ا یاما بخش

انعکاس تشعشعات فروسرخ را داشته باشند ممکن است به  تیقابل یکاف

 ،یتابش شیسرما یاطراف خود برسند. فناور طیمح یکمتر از دما ییدما

 یمناسب برا نیگزیجا کی یمنزلهنور فروسرخ به یانعکاس باال تیباقابل

 نوع چیکار، ه نیکه در ح شودیمطبوع محسوب م یهیتهو یهاستمیس

ممکن است با کاهش  یفناور نیا نی. همچنکندیساطع نم یاگاز گلخانه

؛ کمک کند زین زاتیتجه نیبه بهبود راندمان ا ،یدیخورش یهاسلول یدما

ها انهسقف خ یرو زمانهمصورت را به یکه بتوان دو تکنولوژ یشرطالبته به

  .کرد یسازادهیپ

 یبرا یو همکارانش، دستگاه نیچ یچن استاد دانشگاه جنوب شرق ژن

 نیاند. اساخته یدیو جذب خورش یتابش شیسرما یهایفناور بیترک

 کی یرو مونتاژ شده یمویژرمان یدیجاذب خورش کیدستگاه شامل 

 وم،ینیآلوم دیتری، متشکل از نکنندهخنک نیاست؛ ا یتابش یکنندهخنک

 بیرتت نیبوده تا بد ومیوک یادر محفظه ومینیآلوم یهاهیو ال میسیلیس

و هم  یدیناخواسته به حداقل برسند. هم جاذب خورش یتلفات حرارت

 دهندیاز نور فروسرخ را از خود عبور م یکرونیم 13 یال 8 فیاتمسفر، ط

 یهکنندبازتاب نور فروسرخ از قسمت خنک یبرا یریمس بیترت نیو بد

طور بالقوه، به تواندیم یفناور نیا .شودیفراهم م رونیب یضابه ف یتابش

 دهیا نیکند. اگر ا جادیا یکنون یدیخورش یهاسلول یدر تکنولوژ یانقالب

 یهاسلول یندهیشود، نسل آ یسازیو به دنبال آن تجار یسازادهیپ

 زمانهمصورت به شیبرق و سرما نیتأم تیدو قابل یدارا یدیخورش

 خواهند بود.

 عضو جدید خانواده

 صنعت لوتوس آورانفنشرکت 
 

در  مورداستفادهIGBT ر طراحی و ساخت درایو"این شرکت با طرح 

اجزاء  ینترمهمیکی از  .است شدهیرشپذدر مرکز  "ولتاژ متوسط یهامبدل

. با باشدیمآن  هادییمهنیک مبدل الکترونیک قدرت درایورهای عناصر 

 هاییستمسدر  هاآن یریکارگبهو  هادییمهنپیشرفت تکنولوژی ساخت ادوات 

تبدیل انرژی، لزوم استفاده از بردهای درایور کارآمد بسیار ضروری است. با 

تجهیز  این سازییبومگسترش کاربردهای الکترونیک قدرت در کشور، نیاز به 

عت از صن ینوعبهبسیار ضروری است. امروزه بسیاری از تجهیزات الکتریکی 

تا  یخانگلوازم شده است که این تجهیزات، از مندبهرهالکترونیک قدرت 

 هاییستگاها، یلوولتکیک  نزدیک یولتاژهارانش قطار شهری با  هاییستمس

ا ولتاژ متوسط ت یهاپمپهای درایو فرکانس متغیر شارژ خودرو برقی، سیستم

، (PET)ت و همچنین ترانسفورماتورهای الکترونیک قدر یلوولتکشش  ولتاژ

تمام تجهیزات  شدهیبوم. امروزه نمونه شودیم... را شامل و FACTS ادوات

 یربومیغاز درایورهای  هاآندر کشور موجود است و عموماً در  ذکرشده

است. تولید این محصول عالوه بر تسهیل نمودن شرایط تولید  شدهاستفاده

 انعنوبهتجهیزات مذکور، امکان تعمیر و نگهداری تجهیزات خارجی و استفاده 

خارجی  یمتقگراندر حفظ تجهیزات  تواندیمنموده و  تجهیز یدکی را فراهم

هدف  .را ایفا نماید یمؤثرکه با مشکل تأمین اقالم یدکی مواجه هستند، نقش 

در  مورداستفادهاصلی این طرح دستیابی به دانش فنی ساخت درایورهای 

 (.kV6 – 1 محدوده بین) ولتاژ متوسط است یهامبدل

با برند  Power Integrationsدر این کالس کاری درایورهای شرکت 

Concept در جهان مورداستفادهو پرکاربردترین درایورهای  ینترموفق ازجمله 

 ازجملهاست. لذا در این طرح از محصوالت این شرکت ایده برداری خواهد شد. 

نام توان را می SP0335V2M1 یک عنو Scale-2سری  موردنظر یهامدل

 برد.

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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