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    ودوچهلشماره  1398 ماهاسفند

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 مرکز  سالهیکعملکرد  

 از مرکز شدهخارجهای جدول شرکت 

 بنیاندانشهای جدول شرکت 

 ارجاع شده به مرکز  هایطرح جدول 

 تحت حمایتفناور  یواحدها یجدول اسام 

            

   

 

 سخن نخست             

 

  

 یدر مرکز توسعه فناور شدهانجاماقدامات  نیترمهم رندهیگزارش دربرگ نیااست.  افتهیصیتخص 1398عملکرد کلی مرکز در سال  ارائهسخن نخست این ماه به 

و  تیمرکز، هدا هایپروژهخروج،  ،یبانیپشت رش،یکه در قالب چند بخش شامل جذب و پذ باشدیم 1398( در سال روی)مرکز رشد پژوهشگاه ن یصنعت برق و انرژ

 خالصه نمود. ریدر جدول ز توانیمعملکرد مرکز را در ابعاد مختلف  ینگاه کل کیدر است.  شدهارائه یفناور و روابط عموم یهاشرکت یراهبر

 

 1398خالصه عملکرد مرکز در سال جدول 

 مقدار واحد شاخص
 25 واحد فناور 1398سال  پایانواحدهای تحت حمایت در کل 

 21 واحد فناور  1398 سال پایانحضوری در واحدهای 

 3 واحد فناور 1398سال  پایانواحدهای غیرحضوری در 

 1 واحد فناور 1398سال  پایانواحدهای پیش رشد در 

 7 واحد فناور 1398سال  پایانبنیان مستقر در واحدهای دانش

 10 جلسه یادورهبررسی روند پیشرفت 

 2 جلسه (Kick off meetingهای جدید در بدو ورود )توجیه شرکت

 14 جلسه برگزاری جلسات تمدید استقرار

 3 نشست های آموزشیبرگزاری کارگاه

 2 نشست اندیشی واحدهای فناور مستقربرگزاری نشست هم

 11 جلسه برگزاری جلسات کمیته پذیرش

 14 جلسه مرکز سهیرئبرگزاری جلسات هیأت 

 6 جلسه برگزاری جلسات شورای مرکز

 10 جلسه برگزاری جلسات کمیته خروج

 5 نمایشگاه هاحضور در نمایشگاه

 15 عنوان انتشارات مرکز

 130 نفر های فناور زایی شرکتمجموع اشتغال

 88 قرارداد های فناور توسط شرکت منعقدشدهکل قراردادهای 
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 واحد فناوری عملکرد

 

 استقرار و رشدالف( 

در  شدهانجام یهاتیفعال. مجموعه ابدییمو در طول دوره حضور واحد فناور در مرکز ادامه  شودمیآغاز  رشیپذ ندیشدن فرآ ییفناور در مرکز پس از نها یدوره رشد واحدها

 است. ریجدول ز به شرحدوره رشد 

 به واحدهای فناور مستقر در مرکز واحد فناوری یخدمات تخصصارائه جدول 

 واحد شاخص
 16 جلسه هاجلسات مشاوره ارتقا سیستم بازاریابی شرکت

 18 جلسه هاارتقا سیستم فروش شرکت جلسات مشاوره

 10 جلسه یادورهبررسی روند پیشرفت 

 5 جلسه ارزیابی روند پیشرفت سالیانه

 3 نشست های آموزشیبرگزاری کارگاه

 

 

 خروج واحدها از مرکزب( 

 است. دهیبرگزار گرد هاآننحوه خروج  فیتکل نییتع یخروج برا تهیجلسه کم 7رابطه  نی. در ااندکردهاز مرکز خروج  ریشرکت مندرج در جدول زده ، 98در سال 

 

 از مرکز جداشدههای جدول شرکت

تاریخ 

 خروج
 ردیف نام شرکت محصول ایده فناورانه

03/98 
 سازی سیستم بازرسی و آشکارسازی طراحی، ساخت و تجاری

 فراصوت تخلیه جزئی
 1 توان آیریانیک

 2 بهداد تدبیر مبین آریا آنالین خودروهای الکتریکی وی پایشطراحی و ساخت گیت 03/98

 3 سایمان تک LoRa LPWANبه فناوری مجهز  طراحی کنتور هوشمند آب 04/98

 4 رسانش انرژی نوین طراحی و ساخت سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی 07/98

 5 داده پژوهان ویرا یار تعاملی هوشمند حوزه آب و برقسازی سیستم تصمیمطراحی و پیاده 07/98

 6 الوین نگار دانش طراحی و ساخت ربات تعویض مقره در حالت خط گرم 08/98

10/98 
 طراحی و ساخت سیستم هیبرید خورشیدی، بادی و دیزل جهت استفاده 

 در شرایط اضطراری
 7 پگاه ریپذ دیتجدانرژی 

 ترانس قدرت با حسگر فیبر نوری چیپمیسگیری دمای طراحی و ساخت دستگاه اندازه 10/98
پایشگران برق آب نیروی 

 البرز
8 

11/98 
 سازی توربین بادی عمود محور کیلوواتی طراحی، ساخت و پیاده

 با تجهیز فتوولتاییک و باتری
 9 کیا سادات گستران روین

11/98 
 افزاری مهندسی نگهداشت و مدیریت داراییمجموعه نرم طراحی و توسعه

 اهمخصوص نیروگاه 
 10 اطمینان آیریامانا

 و KNX ، MODBUSهایهای ساختمان هوشمند با پشتیبانی از پروتکل DDCطراحی و تولید 12/98
TCP/IP 

گسترش حرارت مطبوع 

 نور
11 

12/98 
 های مورداستفاده در برای پروتکل Gatewayطراحی و ساخت 

 های فوق توزیع و توزیعشبکه

های هوشمند فناوریخانه 

 سبا
12 
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 مستقر در مرکز انیبندانشهای شرکتجدول 

 ردیف نام شرکت ایده فناورانه دیتائتاریخ  تیوضع

 2نوع  یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
23/04/1397 

گازها و رطوبت محلول  یریگاندازه ستمیو ساخت س یطراح

 قدرت یدر روغن ترانسفورماتورها

 گستران یآنام انرژ

 محدود( تیبا مسئول)
1 

 01/10/1398 1نوع  یدیتول انیبندانش
 رزویو ثبت و آنال یریگو ساخت دستگاه مرکز اندازه یطراح

 شبکه برق یپارامترها

افزار رویلکا نا  

 خاص( ی)سهام
2 

 2تولیدی نوع  انیبندانش

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

صبا  اتشیآر انیل یمهندسخدمات 

 محدود( تیبا مسئول)
3 

 2تولیدی نوع  انیبندانش

 )صنعتی(
11/09/1393 

و مجهز به  مصرفکمخطای شبکه هوایی فوق  یآشکارسازها

 GPSو ماژول  یمخابراتتجهیزات 
 4 بهین تجربه

 2 نوع یدیتول انیبندانش

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

 قشم ستمیس رامونیپ

 خاص( ی)سهام
5 

 6 گیرا پیام صنعت سیم خودروهای الکتریکیطراحی و ساخت ایستگاه شارژ بی 12/05/1398 2نوپا نوع  انیبندانش

 7 پویش تدبیر کرانه حملقابلطراحی و ساخت دستگاه آناالیزر آب  18/02/1395 1نوپا نوع  انیبندانش

 

 پذیرشواحد  عملکرد 
 

شده به بوده است. خدمات ارائه انیدار امور مربوط به جذب و استقرار متقاضطبق روال سابق عهده یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور رشیواحد پذ 1398در سال 

 است: ریشامل موارد ز سالهکیدوره  نیدر ا انیمتقاض

 استقرار، انیبه متقاض ییپاسخگو 

 هاآنپرونده  لیطرح و تکم یسنجامکان لیتحل، 

 وکار،و کسب یمال ،یفن یهامشاوره ارائه 

 واصله، هایطرح هیاول یابیارز 

 مرکز، یجهت ارائه به شورا رشیپذ تهیانجام اصالحات الزم در پروپوزال مصوب کم تیریو مد رشیپذ تهیارائه در کم یها براطرح یسازآماده 

 

 در شورا رشیپذ تهیمصوب کم هایطرحاز  دفاع، 

 پرونده لیمصوب شورا جهت تکم هایطرحو کنترل مدارک الزم از صاحبان  افتیدر، 

 قرارداد استقرار و ارائه آن به مرکز میتنظ، 

 وجذب و استقرار رش،یفراخوان، پذ یندهایاز فرآ لیتحل یهاگزارش نیو تدو هیته ، 

 یرحضوریرشد و غ شیمرحله رشد، پ یفناور برا یهامربوط به جذب و استقرار شرکت اتیعمل انجام. 

ت مادر شرک زیمرکز به واحد حراست پژوهشگاه و ن تیاز ظرف توجهیقابلمرکز و اختصاص تعداد  یکیزیف یفضاها تیبودن ظرف لی، به علت تکم1398بهار سال  یدر ابتدا

 یاریذپ یاتیعمل صورتبهواحدها  رشیپذ ینترنتیدرگاه ا ازآنجاکهمعمول مرکز، فراخوان جذب شرکت صورت نگرفت. لکن  هیرو برخالفاتاق(،  8)جمعاً  یحرارت یتخصص

به  1398سال  اسفندماه انیو جذب مرکز تا پا رشیواحد پذ یهاتیفعالاساس،  نیخود را ارائه نمودند. بر ا یهاطرحو  نامثبتواحد  29 قیطر نیاز ا بود، دیجد هایطرح

 است. ریجدول ز شرح
 

 1398مرکز در سال واحد پذیرش خالصه عملکرد جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 تعداد واحد شاخص
 29 طرح 98 سالدریافتی تا پایان  هایطرح

 29 طرح پذیرش اولیه توسط واحد پذیرش

 9 جلسه جلسات کمیته ارزیابی

 11 جلسه جلسات کمیته پذیرش

 10 تعداد ی مرکزنهایی برای ارائه به شورا شدهرفتهیپذ یهاطرح

 6 جلسه جلسات شورای مرکز

 8 تعداد توسط شورای مرکز شدهرفتهیپذ یهاطرح

 10 جلسه )حضوری( وکارکسبارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل 

 3 جلسه (یرحضوریغ) وکارکسبارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل 

 5 جلسه وکارکسبارائه مشاوره مالی و برنامه 
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 ندیفرآ زمانمدتشدن  یطوالن یروز بوده است. عامل اصل 120زمان برابر  نیشتریروز، و ب 40تا طرح در شورا( برابر  نامثبتطرح در مرکز )از زمان  یزمان بررس نیکمتر

طرح و  یبررس یها براطرح یکارشناسان داور ریتأخن یو همچن انیمتقاض موقعبه یشورا و گهگاه عدم همکار یاز اعضا یو در دسترس نبودن برخ یتابستان التیتعط ،یبررس

فاصله دارد. متوسط زمان مزبور  انیبه متقاض یدهپاسخمطلوب  تیمرکز، هنوز با وضع ادیز یهاتالش رغمیآن است که عل یو اقتصاد یفن یهااعالم نظر در خصوص شاخص

 .روز بوده است 70 یسال جار اسفندماهتا 

 است. رینمودار ز صورتبه یبر اساس فراوان شدهثبت هایطرح یموضوع یبندخوشه ،یسال جار اسفندماه انیپا تا
 

 در مرکز شدهثبت هایطرح یفناور یهاخوشه ینمودار فراوان

 
 

 پشتیبانیواحد  عملکرد 
 

 نیا یهاتیمربوطه، اهم فعال یهاحوزه ی. با توجه به گستردگپردازدیم تیفناور تحت حما یبه ارائه خدمت به مرکز و واحدها یو مال یمرکز در دو حوزه ادار یبانیواحد پشت

 :آیدمیدر ادامه  98سال  اسفندماه انیواحد در پا

 

 مرکز پشتیبانی و مالی -اداری  امور انجام الف( 

 (ییربنایامور ز هیتنخواه مرکز، انجام کل تیریهمکاران، مد یمحاسبه و ارسال کارکردها ه،ی)شامل ته رویمرکز و پژوهشگاه ن نیمابیف یو مال یانجام امور ادار 

 یبانیدرخواست پشت 112و  یسند مال 38 به بیصدور قر 

 فناور( یواحدها هایپرداخت تیریصدور صورتحساب، مدفناور ) یمرکز و واحدها نیمابیف یروابط مال یو راهبر تیریمد 

 صورتحساب 482به  بیصدور قر 

 و استفاده از خدمات مرکز یمال یهادر خصوص تراکنش تیتحت حما یهاشرکت انهیسال یبندو رتبه یابیارز 

 یمورد گزارش مال 62به  بیو ارائه قر هیته 
 

 مستقر هایشرکت از حمایتی یهاتیفعال ب(

 خود یو عرضه دستاوردها یابیفناور در خصوص باز یمرکز از واحدها هایحمایت یدر راستانمایشگاه  5فناور در  یانجام امور مربوط به حضور مرکز و واحدها 

 رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد یهایانرژ یالمللنیکنفرانس ب یجانب شگاهینما، 

 2019الکامپ  شگاهینما، 

 یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم دیفناور مرکز در بازد یواحدها یارائه دستاوردها شگاهینما، 

 وبرق یالمللنیبکنفرانس  نیو چهارم یس یجانب شگاهینما ، 

 رویپژوهشگاه ن-رویوزارت ن یپژوهش و فناور جشنواره. 

 دفاتر واگذارشده زیو تجه ریتعم ،یبازسازهمچون  یموارد ازجملهفناور  یواحدها اریدر اخت یفضاها رساختیامور مربوط به ز هیکل انجام 
 

 خروج و استقرار امور ج(

  در مرکز دیرشد جد شیواحد پ 7شرکت رشد و  5انجام امور مربوط به استقرار 

 رشد( شیواحد پ 5واحد رشد و  11واحد فناور ) 16امور مربوط به خروج  انجام 
 

 شیرو یدائم شگاهینما د(

 وهاشرکتدوم مرکز با عنایت به نیاز روزافزون سالن جلسات  یاندازراه ، 

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

 شیرو یدائم شگاهینماه( 

 .دیگرد یو سامانده زیتجه شیدستاوردها در طبقه همکف ساختمان رو نیا یدائم شگاهیمستقر در مرکز، نما یواحدها یارائه دستاوردها منظوربه
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 صندوق مکاتبات اندازیراه و( 

 .دیردگ اندازیراه رویپژوهشگاه ن رخانهیدب یصندوق مکاتبات مرکز با همکار رو،یخارج از پژوهشگاه ن یو نهادها هاسازمان ریفناور با سا یمکاتبات واحدها لیتسه یدر راستا
 

 ینشست تخصص یبرگزار ز(

سراسر  عیزتو یهاشرکتپارس و با حضور  شیاند کانیشرکت کارن یبا همکار "آن یشرویپ یهاچالشبرق و  عیتوز یهاشبکه لیو تحل یسازهیشب" ینشست تخصص

 .برگزار شد رویپژوهشگاه ن یکشور در سالن رودک
 

 رشد مرکز شیپ تیسا زیگسترش و تجهح( 

 .دیگرد اندازیراه شیرشد در طبقه اول ساختمان رو شیپ تیرشد در مرکز، سا شیدر قالب واحد پ انیبه استقرار متقاض ازیبا توجه به ن
 

 رشد مرکز سایت یاندازراه ط(

عت های فعالیت خود در صناز تجربیات ارزشمندی باشد که واحدهای فناور رشد یافته طی سال هاآنتواند استفاده یکی از علل مؤثر در موفقیت واحدهای فناور نوپا می ازآنجاکه

 اهدفبو  وقتپاره صورتبهواحدهای پیشین خود  عامل رانیمدجهت استقرار  "سایت رشد"اندازی یک فضای مشترک با عنوان اند. در این راستا مرکز اقدام به راهکسب نموده

 تعامل با مرکز و واحدهای فناور تحت حمایت نمود.
 

 واحد روابط عمومیعملکرد 
 

 ،یرساناطالع دارعهده ،یو فرهنگ یتیحما یهاتیمأموربه اهداف و  لیخود و در جهت ن یذات فیوظا یدر راستا یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور یواحد روابط عموم

 :است لیبه شرح ذ 1398در سال  یوم. اهم اقدامات واحد روابط عمباشدیاخبار و انتشارات مرکز م دادها،یو انعکاس رو ستهیارتباط به نحو شا یبرقرار

 ربط،یذ یو ارسال آن به واحدها 42لی ا 33مجلد از شماره  دهمرکز به تعداد  "شیرو کیپ" و انتشار خبرنامه نیتدو  

 شیساختمان رودر  "شیمطالعه رو ستگاهیا" یاندازراه، 

 دارند یانسان یرویبه ن ازیکه ن یفناور یکار و واحدها یافراد متقاض نیارتباط ب یبرا یو مجاز یکیزیصورت فبه "نگیکیمچ م"سامانه  یاندازراه، 

 شیساختمان رو یالب توریجهت پخش در مان یو خبر یمناسبت یهاپیو انتشار انواع کل یطراح، 

 مرکز یهاو مراسم هاشیهما یرسانانواع بروشور، بنر، تراکت، تابلو و... جهت اطالع یطراح، 

 شیساختمان رو یدر الب "استیبا حوزه ر میارتباط مستق"و  "و انتقادات شنهاداتیپ" یهاو نصب صندوق یاندازراه، 

 مرکز یهاشیو هما هاتیاز فعال یاو رسانه یخبر پوشش، 

 شیکار رو دگانیجو یراهنما" نیتدو"، 

 و  "داندب شتریب دیپژوهشگر با کیهر آنچه "، "دیبدان یفکر تیمالک درباره دیآنچه که با "، "دیبدان یمال لیتحل درباره دیآنچه با"های چاپ کتابچه

 ،"مستقر یهاشرکت یمعرفدوازدهمین شماره "

  1398تا  1394از سال  رویمرکز رشد پژوهشگاه ن یداخل یهامجموعه خبرنامه"تدوین و چاپ کتاب"، 

 مسائل مرتبط ریو سا دادهایمرکز جهت انعکاس اخبار، رو یو صفحات مجاز ت،یساوب یمحتوا جادیو ا یروزرسانبه، 

 هاآن یهاشرفتیاخبار پ هیته یها براو ارتباط مداوم با شرکت تعامل، 

 یجمهور استیر یفناور یمعاونت علم یبا همکار "انیبندانش یهاشرکتاز  تیو حما یابیارز یندهایبا فرآ ییآشنا" یکارگاه آموزش یبرگزار، 

 کنفرانس هیدر حاش "یآن در صنعت برق و انرژ یو کاربردها رزیل" یکارگاه آموزش یبرگزار PSC  رانیا زریعلوم و فنون ل یمرکز مل یبا همکار 98سال، 

 جادیا یبرا یبسترسازمرکز و  نترنتیمصرف منصفانه از بستر ا یهااستیس نیجهت تدو ریزیبرنامه VLan وفناور مستقر در مرکز یواحدها یبرا یاختصاص ، 

 کایآمر 2006محصول سال  یخوشبخت یدر جستجو لمیف شیهدف و نما یریگیپ"با موضوع  شیرو وکارکسبو  لمینشست باشگاه ف نیدوم یبرگزار". 
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 رویمرکز با وزارت ن یهاپروژه
 

ا و ب یدر سطح مل گذاریسیاست هایپروژهدر صنعت آب و برق، اقدام به انجام  یپژوهش و فناور ینقش مؤثر در عرصه مبادالت عرضه و تقاضا یفایا یدر راستا مرکز

 .ت اجرا داردموارد را در دس نیمرکز سه دستور کار از ا زین ی. در دوره جارنمایدمی یو منابع انسان قاتیمعاونت آموزش، تحق یهمکار

 
 

 روین ینوآور بومزیست کارآمد سازیاستقرار و  (الف

 یفعاالن عرصه پژوهش و فناور انیدر م شتریانسجام ب جادیا باهدفاست،  شدهریزیبرنامه رویوزارت ن یو منابع انسان قاتیمعاونت آموزش، تحق یپروژه که با همکار نیا

 یت نهادنگاش کیدر قالب  گرانیباز انیگفتمان مشترک م جادیو اتالف منابع و ا یکار یاز مواز یریجلوگ ،یقانون ای یستمیس یخألها ییشناسا رو،یدر سطح وزارت ن

 یلگریبا تسه بومزیست یشیاندو جلسات هم دیانجام گرد 1398آن اختصاص داشت در سال  ریزیطرحپروژه که به  نی. بخش اول اشودمیانجام  یستمیاکوس کردیو با رو

و  لیتحل یمرحله از پروژه فازها نیا انی. در پابرگزار شدهفته  10 به مدتاز هفته دوم مهرماه  بومزیست یدیکل گرانیو باز نفعانیذ هیمرکز و با حضور و مشارکت کل

 .دیخواهد رس انیبه پا بومزیست یطراح
 

 روین یپارک علم و فناور یاندازراه (ب

 روین یپارک فناور یاندازپروژه راه رو،یوزارت ن یو منابع انسان قاتینظر مساعد معاون آموزش، تحق نیمرکز و پژوهشگاه، و همچن یهایریگیپو  شدهانجام یهاتالش با

 نفعانیا ذپارک ب یفهومم هایویژگیدر خصوص  تعددجلسات م یراستا پس از برگزار نیافتاد و در ا به راه گریهمراه بود، بار د یاآهسته شرفتیگوناگون با پ لیبه دالکه 

 رو،ین وزارت یو منابع انسان قاتیمعاون آموزش، تحق یاز سو روین یپارک فناور یمجر عنوانبهمرکز  سیرئ نییپارک با تع یاتیعمل ریزیبرنامهصنعت آب و برق، کار 

سال   ماهبهمن یدر حال انجام است. در انتها د،یخواهد انجام به طولماه  9پارک که به مدت  هیلاو اندازیراهو  رساختیز سازیآماده ،یمفهوم یانجام شد. مراحل طراح

 منظوربهتخصصی نیرو  یهاآموزشهمکاری بین پارک و موسسه تحقیقات آب و نیز موسسه  نامهتفاهمو دو  برگزارشده رویپارک ن اندازیراه یجلسه شورا چهار ،98

استقرار  یبرا هاکارخانهمحل  ییو شناسا روین ینوآور یهاکارخانه یاتیبرنامه عمل نیتدوفیزیکی و نیروی انسانی طرفین انعقاد گردیده است.  یهاتیظرفاستفاده از 

که به دلیل وقوع بیماری کرونا و کاهش  کار مرکز است تیدر اولو ،یسال جار انیتا پا دهندهشتابو استقرار حداقل دو  روین ی/ اختصاصیتخصص یهادهندهشتاب

 به بهار سال آینده موکول شد. هادهندهشتابمرکز استقرار  یهاتیفعال

 

  
 

 یاتوسعه یهاتیفعال
 

 .آمده است ریدر ز هاآندنبال شده است که اهم  98سال  یاتیمرکز بر اساس برنامه عمل یاتوسعه یهابرنامه ،یبر امور جار عالوه

 یو حقوق یخش قانونبالف ( 

 ودر آستانه خروج یهاشرکتکردن آن در خصوص  یاتیفناور، و عمل یخروج از مرکز واحدها دستورالعمل ن،یتدو ، 

 و  یفکر تیمالک یهاحوزهمستقر در  یهاشرکتدو واحد مشاوره به  اندازیراه IT. 
 

 رساختیحوزه زب( 

 .)در حال انجام( انیفناورانه متقاض یهادهیا نامثبتپورتال جامع  لیو تکم یروزرسانبه
 

 هاسازماننهادها و  ریارتباط مؤثر با سا یبرقرارج( 

 وبرگزار شد رویوزارت ن یو منابع انسان قاتیکه در حوزه معاونت تحق هاییدارا تیمالک یآموزش یهادوره نیمرکز در جلسات تدو ندهیحضور فعال نما ، 

 یدر جهت معرف کایمجله ستبران سند تیو استفاده از ظرف کایمرکز در سند یهاشرکت تیدر جهت عضو رانیصنعت برق ا یکایبا سند یادامه همکار 

 .مرکز یهاشرکت

 هادهندهشتابآپ/ استارت یهاشرکتد( 

در  دهندهشتاب کیبه حداقل  یدهشکل یدر صنعت آب و برق برا یآپکار استارت یهاحوزه نییدر خصوص تع نظرانصاحبجلسات متعدد با  یبرگزار

 .در حوزه آب دهندهشتاب کیحوزه برق و 
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 1398ارجاع شده به مرکز در سال  هایطرحجدول 
 

پذیرش نهایی 

 و استقرار

در مرحله 

 پذیرش

در مرحله 

 ارزیابی
 ردیف عنوان ایده فناورانه

   1 ایجاد آزمایشگاه تست و آزمون پنل و سلول خورشیدی 

    2 هاطرح یگذارارزشاقتصادی و  یسنجامکان افزارنرمتولید 

    3 های اقتصاد رفتاریبا روش ییسا کیپ منظوربه« هشدار خاموشی» پلتفرمطراحی 

   یشور با استفاده از فناور یهااز آب ییزدانمک MED-RO  4 

   ل طراحی و ساخت ماژو NB-IOT 5 

   6 توزیع یترانسفورماتورهاساخت سامانه پایش آنالین  طراحی و 

   7 چرخهسهبرقی  کلتیموتورس 

    
های توربین 6 رل اسپیدترونیک سری مارکسیستم کنت افزارنرم یسازیو بوممهندسی معکوس 

 جنرال الکتریک
8 

    9 دستگاه مولد توأمان گرما و برق 

    10 سهموی خطی یانقطهخورشیدی  متمرکز کنندهساخت بازتابگرهای سهمیگون برای 

   11 تمیزکاری و تمیز نگهداری بویلرهای نیروگاهی و صنعتی یهاروش 

    12 آموزشخدمات مشاوره و  ارائهحجیم و  یهادادهطراحی و تولید سامانه تحلیل 

   13 سیما(های برق )طرح های استراتژیک شرکتتدوین طرح سامانه یکپارچه شاخص 

   14 سامانه پایش پیوسته کدورت و پارامترهای کیفی آب 

    15  برق و انرژی فتح یالمللنیب یهاشگاهیآزماشرکت 

   ل عرضه آزمایشی محصو Solar plus 16 

    17 و اتوماسیون ساختمان یهوشمند سازسیستم 

   ر طراحی و ساخت انواع درایو IGBT 18 

    19 تجهیزات پیشرفته الکترونیکیتعمیرات 

    20 میخودتنظساخت عملگر خورشیدی 

    21 حملقابلطراحی و ساخت دستگاه آناالیزر آب 

   22 کلید هوشمند دو سیمه 

   
 یزدارسوبآب با استفاده از سیستم  ساتیتأسافزایش بازده و کاهش مصرف انرژی سیستم 

 التراسونیک
23 

   ( شارژ در حال حرکت خودرو وایرلسجاده سیمشارژ بیجاده سبز )24 ای 

   
سیستم یکپارچه مدیریت برق و آب )نکسوس برق، آب و  افزارنرم اندازیراهطراحی، توسعه و 

 (ستیزطیمح
25 

    26 نقلیه لیوساطراحی و تولید موتورهای الکتریکی 

    27 در حوزه برق و انرژی یآموزدانشاولین مرکز رشد 

    28 نیروگاهی یهاداده سازرهیذخدستگاه 

   
و الگوریتم  افزارسختیکپارچه  یسازادهیپطراحی سامانه تشخیص نفوذ بومی با رویکرد 

 تشخیص نفوذ
29 
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 1398 پایاندر  یصنعت برق و انرژ یدر مرکز توسعه فناور تحت حمایتفناور  یواحدها یجدول اسام

 ردیف واحدهای فناور تحت حمایت ایده فناورانه سال استقرار

 1 آریانا بهسا پویش مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور ریزیطرح سال پنجم

 2 آور پارسزیبو فن پذیر های هیبریدی انرژی تجدیدطراحی و ساخت سیستم سال پنجم

 3 آنام انرژی گستران رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت گیری گاز وطراحی و ساخت سیستم اندازه سال چهارم

 4 درود کلید برق کیلوولت 400و  230و  132طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  سال چهارم

 5 الکا نیرو افزار گیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برقطراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازه سال چهارم

 سومسال 
های مرسوم روش یجابهسازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی سنجی، تعمیم و پیادهامکان

 رکتیفایری
 6 پتروکانی نیکان

 7 توان گستر ویرا هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی ترموستاتطراحی و ساخت کلید و  سال سوم

 8 انرژی گهرتوسعه جذب خورشید  طراحی و ساخت شارژر خودروهای برقی سال سوم

 9 لیان آریاتش صبا ارتعاشات نگیتوریمان ستمیس دیو تول یطراح سال سوم

 10 خدمات انرژی تانیر های شارژ سریع خودروهای برقیساخت سیستم سال سوم

 سال دوم
و ماژول  یمخابراتو مجهز به تجهیزات  مصرفکمخطای شبکه هوایی فوق  یآشکارسازها

GPS 
 11 بهین تجربه

 12 پیرامون سیستم قشم طراحی و ساخت خلوص سنج هیدروژن دومسال 

 13 توسعه آب و انرژی پاک هورداد گیری رطوبت خاکاندازه حملقابلطراحی و ساخت نمونه ابزار  سال دوم

 14 فناوری هوشمند زیگ طراحی و ساخت سامانه هوشمند پایش آنی مصرف برق مشترکین توزیع سال دوم

 15 گیرا پیام صنعت سیم خودروهای الکتریکیساخت ایستگاه شارژ بی طراحی و سال دوم

 16 کار نیکان اندیش پارس GISر سازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بسامانه پیاده سال دوم

 17 نیرا سیستم پویا گازی /طراحی و ساخت سامانه هوشمند مدیریت عملکرد کولر آبی سال اول

 18 برق و انرژی فتح یهاشگاهیآزما یبرداربهرهتأسیس آزمایشگاه قدرت و  سال اول

 19 سارینا سیستم شریف NB-IOTطراحی و ساخت ماژول  سال اول

 اقتصاد رفتاری یهاروشپیک سایی با  منظوربهطراحی پلت فرم هشدار خاموشی  سال اول
سامان  یگذاراستیستوسعه و 

 توس
20 

 21 فناوران صنعت لوتوس ولتاژ متوسط یهامبدلدر  مورداستفاده IGBTطراحی و ساخت درایور  سال اول

 22 شینواندالکترونیک آگاهان  (UT)آزمون فنی به روش آلتراسونیک  ساخت دستگاه سال اول

 23 پویش تدبیر کرانه حملقابلطراحی و ساخت دستگاه آناالیزر آب  سال اول

 24 نبوغ صنعت سهند کلینیک قابلیت اطمینان اندازیراه سال اول

 25 توسعه تجارت هزار گذر های صنعت برقسامانه تحلیل داده پیش رشد
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