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 سخن نخست            

 

  

 آن تیفناورانه و اهم وکارهایکسب هایایدهآزمون 

 نیاست. البته ا نوآورانه هایایدهآزمون  یالزم برا هایمهارتفناورانه، توسعه  وکارهایکسب یو راهبر اندازیراهموضوعات مرتبط با  ترینمهماز  یکی

 نانیرو کارآف شودنمیمحدود  دیجد وکارکسب کی اندازیراه( و Entrepreneursو  Solopreneurs) یفرد ینیموضوع تنها به حوزه کارآفر

(Intrapreneurs) ازمندین زین ،گیردمیصورت  وکارکسببهبود  یبرا نوآورانه هایظرفیتموجود و استفاده از  تیوضع رییتغ باهدفکه  یو نوآوران سازمان 

 نینخست یو طراح هاایدهآزمون  ندیبا فرآ ییاست. آشنا نوآورانه هایفعالیت تیموفق بیضر شیافزا یبرا دیجد هایایدهآزمون  تیقابل کارگیریبه

 هایهزینهکه  ایگونهبه دهدمیکاهش  یادیرا تا حدود ز نوآورانه هایفعالیتراه با ( همی)ذات تیو عدم قطع سکیمنظور، ر نیا یالزم برا هایآزمایش

قرار  رانگذاسرمایهو  نانیکارآفر یبرا تریقبولقابلمرتبط با آن در محدود  یاتیعمل هایبرنامه سازیپیادهو  یو طراح وکارکسب دهیمربوط به توسعه ا

 یاز ط شیخود، پ دهیدرخشان ا یفن هایویژگی ریاست که تحت تأث نیا ،گیردمیو نوآوران را  نانیاز کارآفر یگروه بانیکه گهگاه گر ی. اشتباهردیبگ

ه تجرب لیعالوه بر تحم مسئله نیو ا شوندمی نوآورانه هایایده سازیپیادهوارد مرحله اجرا و  ،یبه شواهد و قرائن کاف دستیابیکردن مرحله آزمون و 

و نوآوران،  نانیکارآفر فهیوظ نیبه خاطر داشت که نخست دیبا درهرحالبه همراه دارد.  هاآن یبرا زین غیرمادیو  یماد هایهزینهشکست زودهنگام، 

 توانمی یکل انیب کی( است. در شرفتهیپ هایفناوریمربوط به  هایحوزهدر  ویژهبه) نوآورانه هایایدههمراه با  یتهای ذاتقطعیکاهش مخاطرات و عدم 

 تکرارشونده ندیفرآ کیکرد که در قالب  میآن تقس سکیو آزمون و کاهش ر وکارکسبمفهوم  یطراح یرا به دو مرحله اصل نوآورانه هایایدهآزمون 

(Iterativeبه تکم )ادامه  یراب میصمنقطه ت کیآن،  نیادیوکار و مفروضات بنمدل کسب روزرسانیبه، با وبرگشترفتو در هر  پردازندمی گریکدی لی

شواهد  ای انیدر مورد بازار، مشتر هیمبهم اول هایایدهاشاره دارد که  هاییفعالیتبه  ندیفرآ نی. بخش اول اآورندمی دیپد نیکارآفر یتوقف آن برا ای ریمس

به همه ابعاد  دیخوب با یطراح کی ترتیباینبهخواهد کرد.  لیاستوار تبد وکارکسب هایمدلرا به  یشنهادیارزش پ کی یطراح یپراکنده برا

)منابع  موردنیازبه منابع  دنتوان وکارکسبمرحله آن است که  نیدر ا ی... توجه کند. مخاطره جدو موردنیاز هایفناوری مت،ی، قنوآورانهمحصول/خدمت 

انجام  یالزم برا هایقابلیتتوسعه  ریآنکه در مس ای ابدیخود دست  یشنهادیتحقق ارزش پ ی...( در راستاو یانسان یروین ،یفن انش، دهافناوری ،یمال

امل ش ندیکه مرحله دوم فرا نجاستیمواجه شود. ا یارزش خود با دشوار رهیدر زنج موردنیاز یدیکل یشرکابا  یو همکار افتنی ای ،یدیکل هایفعالیت

 هایهدستبه  یکل سکی، شکستن رنوآورانه هایایده هایریسک لیو تحل یبررس یبرا دیمف یکردهایاز رو یکی. شودمیو کاهش مخاطرات مطرح  نآزمو

 رکدامهروبرو هستند که در  یگفت با سه دسته مخاطره اصل توانمیاساس  نی. بر اهاستآناز  هرکداممتناسب با  هایفرضیهگوناگون و در نظر گرفتن 

 تیمطلوب تانانیمشتر یبرا یکاف اندازهبهما،  نوآورانه دهیکه ا یمعن نی)به ا تیمطلوب سکیرو بپردازند. نخست ر شیپ هایفرضیه یبه بررس دیبا هاآناز 

بقاء  کسی( و سوم رمیده ائهار انیو خدمت/محصول را به مشتر سازیپیادهخود را  دهیا میکه نتوان یمعن نی)به ا پذیریامکان سکینداشته باشد(، دوم ر

 دیارو، ب شیپ یاحتمال هایفرضیه نییو تب یاصل هایریسک ییبقاء و رشدمان را ندهد(. پس از شناسا یهاهزینهکفاف  یدرآمد هایجریان یو دوام )وقت

 ایتازه نشیشواهد و ب گیریشکلمنجر به  ،هاآزمایش نیاز ا هرکداممناسب به آزمون گذاشت.  یابزارها کارگیریبهدر هر حوزه را با  هافرضیه ترینمهم

 نی. بر اساس امیکن گیریتصمیمو  میاموزیب ایتازه یزهایچ دهدمیهمکارانمان اجازه  میکه به ما و ت شودمیو ابعاد پنهان آن  نوآورانه دهینسبت به ا

ا بار ب نیو چرخه آزمون را ا کندمینادرست را اصالح  یرهایمس یقیتطب یکردیو با رو روزرسانیبهخود را  وکارکسبمدل  نی، کارآفرایجادشدهشواهد 

 .اندازدمی به راه دیجد شدهطراحی هاینمونهمفروضات و 
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 هایپاسخ افتنی یبرا یمنظر صنعت، محل

کوتاه ورانهفنا هایازین یبرا تیفباکی و بهنگام

پارک  اندازیراه. بود خواهد بلندمدت و مدت

از ارکان  یکیعنوان به روین یعلم و فناور

و با  رویوزارت ن یو نوآور یفناور بومستیز

 یوکارهاکسباز توسعه  تیحما اندازچشم

 ورانهنوآ ینیقطب کارآفر عنوانبه انیبندانش

توسعه  یدر صنعت آب و برق در راستا

 یدر کشور، مدت یبر فناور یمبتن یاقتصاد

وزارت خانه  نیاست که در دستور کار ا

مربوط به  هایفعالیتاست.  قرارگرفته

سال قبل آغازشده  کیپارک از  نیا یاندازراه

 یرا برا یاجانبهطرح اقدامات همه یو مجر

 لیپارک که شامل تشک نیا جادیو ا یاندازراه

با  نامههمپارک، عقد تفا یاندازراه یشورا

 و،ریوزارت ن یو آموزش یقاتیتحق یهاموسسه

و  یکردمدل کار نیتدو ،یبرنامه کار هیته

پارک در قالب  نیپارک، انتخاب زم یساختار

 یزنیمجزا و مستقل، را یهاسیپرد

 تیجهت حما رویتابعه وزارت ن یهاشرکت

هستند، آغاز کرده است. پارک علم و  یعمل

 یمتشکل از دو بخش برق و انرژ روین یفناور

در نظر  نی. زمباشدمیآب و آبفا  نیو همچن

بخش برق و  رو،یپارک ن یبرا شدهگرفته

در  ۀو محدود رویدر محل پژوهشگاه ن یانرژ

ارک پ یبخش آب و آبفا یشده برانظر گرفته

اتوبان امام  یکیدر نزد روین یعلم و فناور

است. در  نیورام -بزرگراه تهران ،)ع(یعل

 یبرا شدهنیتدو یکاربرنامه ماه نیاواخر ا

هکتار  14در مساحت  روینفره ن 3000پارک 

 40شرکت متوسط، و  142استقرار  یبرا

 یو برا هیمجزا ته تیشرکت بزرگ در دو سا

 یفناور قاتیبه وزارت علوم و تحق بیتصو

طرح  نیاست ا دواریام رویارائه شد. وزارت ن

 وقرارگرفته  بیمورد تصو ندهیدر دو ماه آ

پارک قدم  نیا جادیجهت اجرا ابالغ شود. با ا

 زاتیهتج نیتأم رهیزنج لیدر تکم یمهم

 نی. اشودیبرداشته م رویوزارت ن ازیموردن

که  ICT یپارک پس از پارک علم و فناور

اطالعات و  یتوسط وزارت فناور راًیاخ

پارک  نیاست، دوم جادشدهیارتباطات ا

با  زمانهمدر کشور است که  یصنعت

در  ینفت و کشاورز یعلم و فناور یهاپارک

 است. یاندازحال راه

         کانکت برگزار یادوب نیآنال افزارنرمبستر 

حضور  یبندبرنامه زمان نیتدو با .گرددیم

جلسه  نیمردادماه، اول یفناور از ابتدا یواحدها

 خیدر تار وکارکسباز سلسله جلسات مشاوره 

شرکت  11 یبرا تاکنونمردادماه شروع و  13

 یجلسات بازنگر نیا هدف .برگزارشده است

فناور  یواحدها وکارکسب یاساس یندهایفرآ

که تا به  یروش درآمد ابندیدر شانیاست، تا ا

اند انتخاب نموده خود وکارکسب یامروز برا

 .ریخ ایروش است  نیو بهتر نیتریمنطق

 یندارند اما واحدها یانتقاد تیجلسات ماه نیا

و  ماتیمجدد تصم یفناور را با چالش بررس

 یریگشکل ندیدر فرآ تاکنونکه  ییهاانتخاب

 .سازدیم روروبهاند خود گرفته وکارکسب

 

 هایوبینار سلسله برگزاری

 علمی و تخصصی رویش
اولین جلسه از سلسله وبینارهای علمی و 

تخصصی رویش مرکز توسعه فناوری صنعت 

برق و انرژی در روز دوشنبه مورخ 

برگزار شد. در این وبینار شرکت  06/04/1399

گیرا پیام صنعت که یکی از واحدهای فناور 

مبحث  باشدیممستقر در مرکز  انیبندانش

های شارژ زیرساخت شبکه ایستگاه"

 ازجملهرا عرضه نمود.  "های برقیخودرو

به  توانیمشده در این وبینار  موردبحثعناوین 

در  میمفاه ،یکیالکتر یشارژ خودرو ستمیاکوس

سکتور،  نیحال ظهور و محصوالت حاضر در ا

، هایباتر یبندطبقه یکیالکتر یانواع خودروها

در  میمفاه ،یکیالکتر یخودرو هیتغذ زاتیتجه

: شارژ  یکیالکتر یخودروها یحال ظهور برا

 یااستاندارده ،یباتر ضیتعو ستگاهیو ا ییالقا

 ،یکیالکتر یشارژ خودروها زاتیمربوط به تجه

، با شبکه یکیالکتر یتعامل خودروها

 بکهش نیب یمرتبط با تبادل انرژ یاستانداردها

 و شدهانجام هایفعالیتو  یکیالکتر یو خودرو

 اشارهصنعت  امیپ رایدر دست اقدام شرکت گ

 کرد.

 پارک علم و فناوری نیرو
 دگاهیاز د روین یپارک علم و فناور

 رو،یفعال در صنعت ن هایشرکت

 هایفعالیتاستقرار،  یبرامطلوب  یمحل

 نـیاب اـپرت یوـو سک انیبناورانه و دانشـفن

 و از یالمللنیبو  یمل بازارهای به هاشرکت
 

 

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرش
 

 در سال رشیپذ تهیجلسه کم نیسوم

. در برگزار شد 30/04/1399 خیدر تار 1399

سامانه جامع "های طرحجلسه  نیا

 هیبار )برق( بر پا یتقاضا بینیپیش

د مسعو یاز جانب آقا "یهواشناس بینیپیش

 هایداده سازذخیرهدستگاه " ان،یحانیر

و طرح  یاحمد نادر یاز جانب آقا "یروگاهین

 نیآنال شیساخت سامانه پا و یطراح"

 یاز جانب آقا "عیتوز ترانسفورماتورهای

قرار  یابیارائه و مورد ارز قیصد یاحمد خاک

 و انیتوسط متقاض هاطرحگرفت. پس از ارائه 

ها، با ارسال طرحطرح یو مال یابعاد فن یبررس

ار ب یتقاضا بینیپیشسامانه جامع " یها

 و "یهواشناس بینیپیش هی)برق( بر پا

 "یروگاهین هایداده سازذخیرهدستگاه "

 طرح دیمقرر گرد مرکز موافقت شد و یبه شورا

 نیآنال شیساخت سامانه پا و یطراح"

پس از انجام  "عیتوز ترانسفورماتورهای

و در  قرارگرفتهمجدد  یابی، مورد ارزاصالحات

 مجدداً مطرح گردد. رشیپذ تهیکم یجلسات آت
  

برگزاری جلسات آنالین 

 مشاوره
 

مرکز در  یمعاونت فناور یسال جار مردادماهدر 

مرکز و در ادامه سلسله  یتیاهداف حما یراستا

فناور مستقر، اقدام  یواحدها یجلسات مشاوره برا

 یاستراتژ"جلسات مشاوره با عنوان  یبه برگزار

دوره از جلسات  نینمود. در ا "وکارکسب

 یهاییفناور از تجارب و رهنما یمشاوره، واحدها

 یلیاسماع میمهندس رح یجناب آقا رزشمندا

 نیا تینکات حائز اهم ازجمله. گردندیمند مبهره

 صورتبهآن  یدوره از جلسات مشاوره، برگزار

 یهااست که با توجه به ابالغ پروتکل یمجاز

 وعیاز ش یریشگیوزارت بهداشت در خصوص پ

 رد شتر،یب یابتال رهیکرونا و قطع زنج روسیو
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 آب و فاضالب هین و کاربرد آن در تصفزُ اُ یفناور: یعلم کوتاهبحث  کی

 نیا یبحث به معرف نیاست. در احائز توجه   ییگندزدا تیقابل لیازن به دل یآب و فاضالب، استفاده از فناور هیتصف یندهایمتعدد موجود در فرا یهایفناور نیب از

 یبا بو رنگآبی یگاز و شدهتشکیل ژنیاتم اکس 3 از ازنساختار مولکولی  .شودمیپرداخته آب و فاضالب  هیتصف یندهایآن در فرا یو کاربردها ایمزاو  یفناور

 تی. خاصیردگمیقرار  مورداستفادهآب و فاضالب  هیتصف ندیدر فرا کنندهضدعفونی کی صورتبه یقو یدکنندگیاکس تیدارا بودن خاص لیزننده است که به دل

از  یاریبس یبرنده نیاز ب لیدل نیکه به هم باشدمی هاکنندهضدعفونی ریها و سانیکلر، کلروآم اکسیددیاز کلر،  شتریب اریازن بس کنندگیضدعفونیو  ییگندزدا

تا مواد  کندیم. ازن کمک یابدمی یمختلف یفاضالب، کاربردها باتیکه بسته به نوع صنعت و ترک باشدمی و قارچی یانگل هایکیستو  هاتخم، هاویروس، هاباکتری

در  رییغت ،یکروبیم هایآلودگیکلر در حذف کامل  ییروند. عدم توانا نیاز ب ضرر دارد یجانبمحصوالت  جادیو بدون ا مستقیماً هامیکروارگانیسممضر، رنگ، بو و 

 .ردیقرار گ موردتوجه شتریتفاده از گاز ازن بتا اس شودمیاز استفاده از کلر، سبب  یناش محیطیزیستآب و اثرات مخرب  تیفیک

 هایاتم نیکه ا شودمیاستفاده ( O) ژنیاکس هایاتمبه  (𝑂2) نژیاکس هایمولکول یهیجهت تجز یمنبع انرژ کیصورت که از  نیبه ا استازن، هوا  دیتول یپایه

 تأثیرگذاریاز  مولکول بعد نیاست که ا نیدر خصوص ازن ا توجهقابلکته ن . دهندمی لیازن را تشک ژن،یاکس هایمولکولو واکنش با  گریکدیبرخورد با  براثر ژنیاکس

 .گرددبرمیو مجدد به هوا  شدهتبدیل دواتمی ژنیبه اکس سرعتبهو  گذاردنمی یاز خود بر جا یاثر چیه
 

 با ازن و دستگاه ازن ژنراتور هیتصف ندیفرا

 دیختلف تولبه طرق م توانمیشود. ازن را  دیدر محل مصرف، تول دیبا بنابراین؛ شودمی هیتجز ژنیبه اکس سرعتبه دیاست و پس از تول داریناپا ییایمیش ازلحاظ ازن

 20000تا  6000حدود  یآن ولتاژ یکه ط تاس یکیالکتر هیتخل ،ازن دیروش تول ترینپربازدهشکسته شود.  ژنیاکس هایاتم نیب وندیمنظور الزم است پ نیکرد. بد

 .شودمی لیبه ازن تبد ژنیکه در آن مولکول اکس کندمی جادیا یکیقوس الکتر کیولتاژ باال  نیو ا شودمیدو الکترود اعمال  نیولت ب

 ب،یترت نیو بد کندمیالکترون عمل  رندهیگ عنوانبهمولکول ازن  م،یمستق درروششود.  هاآالینده هیباعث تجز تواندمی میرمستقیو غ میبه دو صورت مستق ازن

 یباالتر شیااکس لیکه پتانس شودمیه یتجز لیدروکسیه کالیبه راد ،ایزنجیره هایواکنش یمولکول ازن ط ،غیرمستقیم. در واکنش شودمی هاآالینده دیسبب اکس

 لیشود، احتمال تشک ییایقل PHازن  هیتصف ستمیدر اغلب موارد چنانچه در س. کندمی هیرا تجز هاآالینده یشتریبا سرعت و قدرت ب نینسبت به ازن دارد، بنابرا

OH  است ریآزاد مطابق روابط ز کالیادر لیتشک ایزنجیره هایواکنش. یابدمی شیافزا میرمستقیغ هایواکنشمتعاقب آن: 

𝑂3 + 𝐻2𝑂 ⟶ 2𝐻𝑂2
° 

𝑂3 + 2𝐻𝑂2
° ⟶𝐻𝑂° + 2𝑂2 

 .گیردمیاین فرایند درون دستگاه ازن ژنراتور صورت 
 

 فاضالب هیاستفاده از ازن در تصف یایمزا

تفاده اس یهاتیمزاز  یاست. تعداد شیدر حال افزا سرعتبه ،دارد یکلرزنهمچون  ییگندزدا یهاروش ریکه نسبت به سا یاریبس یهاتیمز لیاز ازن به دل استفاده

 :از اندعبارتروش  نیاز ا

 نییپا اریبس یجار نهیهز، 

 یبه ماده مصرف ازیعدم ن، 

 جهان( موجود در دکنندهیاکس نیتریقو) یقو یدکنندگیباال و اکس اریبس ییقدرت گندزدا، 

 هاباکتریو  هاویروسبردن  نیباالتر در از ب یاثرگذار، 

 ترکوتاه یزمان اثرگذار، 

 یجانب یآلودگ دیعدم تول، 

 و کم، یبه فضا ازین ه،یتخل ،یریدر محل، مشکالت کمتر در حمل، بارگ دیتول 

 ندهیآال یهامیکروارگانیسمو حذف  هیتصف ندیدر فرا گریحذف د یهاروشبه ازیعدم ن. 
 

 یفاضالب صنعت هیتصف یندهایازن در فرا یکاربردها 

 :است افتهی یفراوان یکاربردها ریز موارداساس در  نیبر ا هک باشدمیآب، فاضالب و هوا  هیتصف یندهایاستفاده از ازن در فرا یکاربرد اصل

 لرهاچی و کنندهخنک یهابرج و (یدنیآب آشام هیآب و فاضالب )تصف یهاخانههیتصف، 

  ،انیپرورش آبز یاستخرها، هاومیآکواراستخرها، 

 هاکشتارگاهو  هایدامدار، 

 (یخوراک یهادانه، غالت و مرکبات ی، انبارهاهاوهیو م هایسبز ی، ضدعفونهادستگاهو  زاتیتجه یو شستشو یکنندگپاک) ییغذا عیصنا، 

 (،کشاورزی در کشعلف عنوانبهبرنده انگل خاک، استفاده  نی)از ب یکشاورز عیصنا، 

 و ،(یمارستانیب لیوسا یضدعفون) یمارستانیب عیصنا 

 یسازرنگ عیصنا و ینساج عیصنا. 

 

 

 



     99 مرداد –47 شماره

 

 

 دومبخش  -های تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیمعرفی محصوالت فناورانه شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بو،یز الیاگز مصرفکمفوق  یکولرهااست.  مصرفکمفوق  یدیبریه یآب یرهالکواین دستگاه، 

هستند. این کولرها دارای با طول عمر باال  یضد خوردگ ،دیقاوم در برابر اشعه خورشم PPبا بدنه 

 یو طول عمر باراندمان F IP55و موتور سه فاز کالس  ( داخل خانهLCD)ی وارید کنندهکنترل

هت مناسب ج) زیو نو ضد لرزش کپارچه،یمجهز به پروانه  رده،تر نسبت به سایر کولرهای همباال

 کیقطع کن اتومات ستمیس یدارااست. این دستگاه جهت مصرف بهینه انرژی، ( یاماکن تجار

از هرگونه  یمطبوع و عار یهوا دیگردوغبار جهت تول لتریف یدارا ،آب )در مواقع کمبود آب(

وا کردن ه لیازون جهت استر ستمیس ،یمیقد یولوها نیدر یجاخودکار به هیپمپ تخل ،یآلودگ

 ینامطبوع و نشت یهوا هیحرکت معکوس جهت تخل ستمیس یدارا ،(یرمانمراکز د یمناسب برا)

ی که دارا دشدهیتولاین کولر  است. با تراکم باال یپوشال سوزن یدر داخل خانه دارا یگاز شهر

 باشد.می ییایمیش نیرز گونهچیو بدون ه یعیاز مواد کامالً طب پروانه ثبت اختراع است،

 مصرفکمرهای آبی هیبریدی فوق کول نام محصول:

 آور پارسزیبو فنشرکت  شرکت سازنده:

 آقای عادل موحدی مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:

 ziboo.ws.energyiran@gmail.comپست الکترونیک:  021-88377283تلفکس: 

است که دارای  کرونا روسیاز و طیکردن مح یدستگاه دمنده اوزون جهت ضدعفوناین محصول، 

 :باشدمیخصوصیات و کاربردهای ذیل 

 300تا  30بسته با ابعاد  هاییطمح یهوا یسازپاک تیمحصول قابل نیهوا: ا یو ضدعفون هیتصف -1 

حفظ سالمت افراد  منظوربه یداخل یپارامترها میتنظ تیهوشمند آن قابل ستمیرا دارد و س مترمربع

 اعجهت حذف انو یسازپاکمرحله  7مجهز به  ستمیس نی. اآوردیمرا فراهم  طیمستقر در آن مح

 .باشدیم طیمح یقارچ و غبار از هوا ،یباکتر روس،یو

 UVI ،Cold یسطوح مجهز به سه تکنولوژ یسازپاک منظوربهدستگاه  ینا سطوح: یسازپاک -2

Plasma  وMegasonic زایماریبکردن سطوح از انواع عوامل  یو ضدعفون یسازپاک منظوربه 

 است. شدهیطراح

 ... از انواعقارچ، گوشت، مرغ و ،یسبز وه،یم یسازپاک منظوربهدستگاه  نیا: یمواد خوراک یسازپاک -3

دهو نگهدارن نیانواع واکس و پاراف ،ییایمیقارچ، سموم ش روس،یو ،یمانند باکتر زایماریب یفاکتورها

 است. شدهیطراح ییاز مواد غذا رمجازیغ یها

سطوح،  کردن یآب فعال جهت ضدعفون دیتول منظوربهدستگاه  نیآب با پالسما: ا یسازفعال ستمیس -4

 ت.اس شدهیطراح یصنعت هایکنندهیضدعفونآن با الکل و  ینیگزیو جا یخانگلوازمدست و بدن و 

 دستگاه دمنده اوزون جهت ضدعفونی کردن محیط از ویروس کرونا نام محصول:

 گستر ویرا توانشرکت  شرکت سازنده:

 علیرضا جوادیآقای مهندس  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:

 a.javadi67@gmail.comپست الکترونیک:  021-88378728تلفکس: 
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 یشتر بدانیمب

 شود؟یاز کجا آغاز م رانیدر ا یداستان کارخانه نوآور
هستند که مفهوم  ینیو کارآفر ینوآور ستمیاکوس دیجد گرانیباز ینوآور یهاکارخانه

 نی. اآورندیبا خود به همراه م ینوآور بومستیفعاالن ز یرا برا ییافزااز هم یدیجد

و  ازیخدمات موردن کهنوپا هستند  وکارهایکسبها و محل تجمع استارتاپ هاکارخانه

 .شودمیفراهم  شانیبرا تمرکزم صورتبه هاآنمرتبط با 

. در سال گرددیسال قبل و کشور آلمان برم 6به  چنینیاین یهاکارخانه پیدایشو  منشأ

 گذارانبنیانآوردن فعاالن و  گرد هم باهدف ن،یبرل یمیقد یهااز کارخانه یکی 2014

 2017در سال  بعدازآنشد و  یبردارو بهره یبازساز ن،یکارخانه برل عنوانبهها استارتاپ

 .شد جادیفرانسه ا کشوردر  یگریکارخانه د

 (اف شنیاست) سیشهر پار یمیقطار قد ستگاهیاهای کارخانه نوآوری یکی دیگر از نمونه

 یاستقرار و زندگ یبرا ییآن شد تا فضا یکه رکسانا ورزا مسئول بازسازاست 

 یفضا ترینبزرگقطار که متروکه بود حاال  ستگاهیا نیشود. ا جادینوپا ا وکارهایکسب

در آن  یپآاستارت میت 1000از  شیاست و ب مترمربعهزار  34جهان با  یپآاستارت

 هستند. تیمشغول به فعال
 

 است؟ داکردهیپراه  رانیچگونه به ا یکارخانه نوآور

 ایبرنامه 90دهه  لیاز اوا …و گذاریسرمایه هایشرکت، هادهندهشتابتعداد  شیافزا با

مطرح شد.  یپآاستارت نانیکارآفر ریدر مس موردنیازمختلف  هایفعالیت یبرا کپارچهی ییفضا جادیا باهدفمختلف  یشهرها در گیریشکلبه نام مراکز 

 دادها،یرو یمشترک، فضا یکار یمختلف فضا یهابخش قیها، از طراستارتاپ اندازیراهبه  مندانقهعال ای نانیکارآفر یازهایهمه ن کهطوریبه

 نیبهتر و متمرکزتر به ا یطرح دسترس نیا یهدف اصل درواقع بود. شدهگرفته نظردر  یریگدر مراکز شکل …و یگذارهی، دفاتر سرماهادهندهشتاب

 .بود ترککوچ یدر شهرها خصوصبهمجموعه امکانات 

ند. پروژه تمرکز داشت نیدر ا مستقیماًبودند که  یافراد ازجمله (حونیرآپ استارت رعاملیمد) یریو بابک کب (کامواآپ استارت گذاربنیان)فرنود  یهاد

طرح  نیداد و اول هاآن یمتروکه و بازساز یهاکارخانهرا در  ییفضا نیچن جادیا دهیسرآوا ا یگذارهیشرکت سرما لرعامیمد یرحمان دیسع درنهایت

به توافق و امضا با مجموعه  96بود در مردادماه سال  زادهیآما که مالک آن اکبر عل یدر کارخانه الکترودساز (Innovation Factory) یکارخانه نوآور

 .شد مأمورپروژه  نیا برداریبهره یبرا یمیمحمود کر تیریسرآوا به مد ییاجرا یبازو عنوانبههم  آواهم. شرکت دیسرآوا رس
 

 آواهم تأسیس یماجرا
 ه،یزاو یکار اشتراک یآواتک، فضا دهندهشتابسرآوا که شامل  ویپورتفول یها و برندهابرنامه ادغام شرکت ،یکارخانه نوآور یبا شروع بازساز زمانهم

ام با ن آواهم کتشر تیو انجام بود که درنها یریگیبودند در حال پ یامشاوره یبازو عنوانبهو نوآوا  یتخصص دهندهشتاب عنوانبهشزان  دهندهشتاب

 .نژاد شکل گرفت یعامل رضا کالنتر تیریمد با هامجموعه نیاز ادغام ا آواهم یکارخانه نوآور یثبت

 باید بعد شرکت یبودند. کم مزیآواگ دهندهشتابآواتک، شرکت نوآوا و  دهندهشتاب پیدا کردندآماده حضور  مهیکارخانه ن نیکه در ا یهایشرکت نیاول

 .کارکردشروع به  آواهمبا شرکت  ریزیبرنامهکارخانه متروکه با  یبرنده مناقصه بازساز (عتیطراح سازه پل طب)
 

 یدر کارخانه نوآور سیپرد یپارک علم و فناور
مجموعه و  نیا انیم یاز انعقاد قرارداد همکار یدر کارخانه نوآور سیحضور پارک پرد داستان

از پارک  ایشعبه عنوانبه یکه بر اساس آن مقرر شد کارخانه نوآور شودمیآغاز  آواهمشرکت 

 سیردو پ آواهماز  ایکمیتهمشترک توسط  صورتبهکارخانه  تیریگرفته شود و مد در نظر سیپرد

 .ثبت شد سیپرد یشعبه پارک فناور نیاول عنوانبه 97کارخانه در تابستان  نی. اردیگ نجاما

سرآوا در مراحل مختلف به چشم  یردپا ینوآور ایجاد کارخانه دهیارائه ا یاز ابتدا کهازآنجایی

 .سرآوا هستند گذارانسرمایهکارخانه بزرگ همان  نیرسد که پشت پرده ا ینظرم به خوردمی
 

 است؟ شدهتشکیل ییاز چه اجزا ینوآور کارخانه

 یاشتراک کار یفضا -1

 .است موردنیاز یادار زاتیو تجه نترنتیکار، ا زیاتاق ارائه، م من،ینش ی، فضاشاپکافیمستقل، اتاق جلسات،  یکار یفضاها شامل
 

 هادهندهشتاب -2

 .شودمی جادیها اپآمستقر در شهر جهت کمک به استارت یهادهندهشتابارائه خدمات به  باهدفبخش  نیا
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 خدمات دهندگانارائه -3

 .دارند را یزاتیو ارائه خدمات سخت و تجه ایمشاورهارائه خدمات در دو بخش ارائه خدمات نرم و  لیو پتانس ییکه توانا ییهاسازمانو  افراد
 

 گذاریسرمایه صندوق -4

 .گریکدیبا  هاآنو تعامل  یدسترس لیو تسه گذارانسرمایهها و بین استارتاپ نزدیک ایرابطه جادیا یبرا گذارانسرمایهمختص  ییفضا
 

 دیتول شگاهیآزما -5
 یاتیو عمل ییاجرا یبازو عنوانبهمحصوالت  هیاول هاینمونه دیو تول یجهت طراح ،افزارینرمو  افزاریسخت زاتیمجهز به تجه ییفضا د،یتول شگاهیآزما

 .است کار اشتراکی یو فضاها هادهندهشتاب
 

 کنفرانس سالن -6
و  هاکارگاه یبرگزار یمناسب برا هاییسالن نیتعداد نفرات باال و همچن تیبا ظرف ینارهایو سم هاهمایش یسالن کنفرانس مناسب برگزار یفضا

 .باشدمی یآموزش هایدوره
 

 یآزاد یکارخانه نوآور اتیخصوص
 یبخش خصوص یبا همکار مترمربع 500هزار و  18حدود  یدر مساحت یآزاد ینوآور کارخانه

 تیکرده است. موقع ایدارد مه ازین ینیکارآفر میت کیرا که  آنچهو تمام  ایجادشدهدر غرب تهران 

به دانشگاه  یکینزد ،یونقل عمومحمل لیمناسب به وسا یهایکارخانه و دسترس ییایجغراف

 ستگاهیو مجاورت با فرودگاه مهرآباد و ا ریرکبیام یدانشگاه تهران، دانشگاه صنعت ف،یشر یصنعت

و نخبگان را  النیالتحصفارغ ان،یو حضور دانشجو شودمیمجموعه محسوب  نیا یایمترو از مزا

 .بخشدمیمحل سهولت  نیدر ا

و  یساختمان ادار مترمربع 4500 نیو همچن یمترمربع 10000سوله  10 یکارخانه دارا نیا

گانه  10 یها. سولهباشدمی شاپکافیرستوران و  ،یباشگاه ورزش ش،یمشترک، اتاق جلسات متعدد، سالن هما یکار یشامل فضا یخدمات یواحدها

 یهامیت یبرا یاتفاق فرصت مناسب نیشده است که ا یمرکز نوآور ای دهندهبشتاک یبه  لیتبد یبخش خصوص یهاتوسط شرکت یکارخانه نوآور

 .استفاده کنند یو مراکز نوآور هادهندهشتاب نیاست تا بتوانند از امکانات ا یآپاستارت

 :کنندمی تیفعال ریز هایحوزهوجود دارد که در  یاصل گریباز 8 یآزاد یکارخانه نوآور در
 

 
 

 .شودمیآن استفاده  تیحاضر از کل ظرف در حالدهد که  یجا در خودرا  میت 500 تواندمینفر است و  2500 یآزاد یکارخانه نوآور تیظرف
 

 اضافه شد؟ یبه کارخانه نوآور یپسوند آزاد چرا

شهرها افتتاح شود به  ریدر تهران و سا گریمشابه د یهاکارخانهمقرر شد تا  یجمهور استیر یو فناور یپارک و معاونت علم دیبا صالحد کهازآنجایی

 اضافه شد. یبه کارخانه نوآور ینام آزاد زیجهت تما

 
 www.rasta360.ir:  منبع

 
 



     99 مرداد –47 شماره

 

 

 سومبخش  -معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کتاب:

 ...که باید درباره پارک علم و فناوری بدانیدآنچه 

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
اقتصاد  رهیاز زنج یاو حلقه یاجتماع یاز نهادها یکی عنوانبه یعلم و فناور یهاپارک

 .باشدیم یبر فناور یمبتن

ثروت در جامعه  شیافزا باهدفاست که  یسازمان یپارک علم و فناور گر،ید یفیتعر در

ها، دانشگاه انیرا م یدانش و فناور انیو جر شودیم تیریمد یاتوسط متخصصان حرفه

 .اندازدیو بازار به حرکت م یخصوص یهاو توسعه، شرکت قیمؤسسات تحق

کرده و  تینوآور را تقو یهاشرکت ایها و مراکز رشد، سازمان قیها از طرپارک گونهینا

است که  یطیمح یعلم و فناور یها. پارککنندیم لیرا تسه یشیزا یندهایفرآ

مجتمع شده و تحت  ع،یوابسته به سازمان و صنا ایمستقل و  یقاتیتحق یواحدهادرآن

ده سعی ش کتاب نیا در بپردازند. یو نوآور تیتا به خالق رندیگیقرار م تیپوشش و حما

 اختیار خواننده قرار دهد.در  یفناور یسطوح آمادگ در مورد دیمف یاطالعاتاست 

 شدهنقل هاآن گاهیو نقش و جا یعلم و فناور هایدرباره پارک یاطالعات کتاب نیدر ا

 را که الزم یشده است اطالعات یاطالعات در قالب پرسش و پاسخ مطرح و سع نای. است

 را پوشش دهد. دیاز آن مطلع باش یعلم و فناور هایاست قبل از مراجعه به پارک

 عنوان کتاب:

 ...آپ بدانیدکه باید درباره استارتآنچه 

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
 یرشد و توسعه جوامع بشر یاز ارکان اصل یکی یعلم و فناور هیامروزه خلق ثروت بر پا

 کیاست که با  یوکارکسب یتوسعه ندیفرآ ،ینیکارآفر یطورکلبه. شودیمحسوب م

تا  رساندیم ییاجرا یرا به مرحله دهیا نیو ا کندینوپا و از صفر شروع به عمل م یدهیا

در  ییهاسکیر رشیروند همواره توأم با پذ نیشود. ا لیوکار سود ده تبدکسب کیبه 

به  دیخدمت جد ینوع ایمحصول و  کی یمعرف به تیمختلف است و درنها یهانهیزم

 بوده نیوکار، ااشتباهات فعاالن حوزه کسب نیتراز بزرگ یکی .شودیم یجامعه منته

 اریساند و ببحث و گفتگو کرده یآپوکار استارتکسب کی یاست که کمتر در مورد معن

مختلف توجه شده است.  یهایو دورهم دادهایرو کند،یآپ واستارت یبه معرف ادیز

( اشتباه کندیآپ وبا )استارت راآپ( گروه )استارت کیاست که  شده نیهم ا اشجهینت

و به  پندارندیجور مد روز مکیها را آپهم هستند که استارت یو گروه رندیگیم

 در داشته باشد باور ندارند. شانیبرا تواندیآپ ماستارت کیکه شروع کردن  ییهاارزش

 ریاها با سآپ و تفاوت آندر قالب پرسش و پاسخ درباره انواع استارت یمجلد اطالعات نیا

 است. شدهنقل هایگذارهیسرما
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 یفلز الیس یها یباتر               

 هاباتری نیهستند. ا عیاز فلزات ما ییالکترودها یدارا یفلز الیس یهایباتر

 یهاباتریدر  رایهستند ز شدنفرسودهجامد کمتر مستعد  یهاباترینسبت به 

 بیآس هاآنو به  دهندنمی لیرا تشک یباتر یاصل یاجزا هادندریت یفلز الیس

نها کار ت نیا یاست و برا ساده هاباتری نیا تیظرف شیافزا عالوهبه، زنندنمی

 نیا یاساس بیع کی. اما ختیر تریبزرگ هایتانکدر  یشتریب عیما دیبا

ا تا ر هاآن دی، باهاباتری نیا یفلز الیس تیحفظ وضع یدما است، برا هاباتری

انجام  یبرا ازیموردن زاتیگراد گرم کرد؛ تجهیدرجه سانت 240 کمدست یدما

 .باشند پرمصرفو  نیسنگ هایباتر نیا که شودیمکار باعث  نیا

 یفلز الیکه در آن س انددادهرا انجام  یدیدانشگاه تگزاس مطالعه جد محققان

محور توجه خود را  هاآنبماند.  یباق عیما صورتبه دتریمف یدر دماها تواندیم

آند و  یبرا میپتاس -میسد اژیآل کیمتمرکز کردند. استفاده از  اژیدو آل یبر رو

درجه  20تنها  یدر دما توانندیم اژیآل ود نیکاتد. ا یبرا میندیا-میگال اژیآل کی

ملکرد ع یبرا یدما نیترنییپامحققان  نیبمانند که به گفته ا عیگراد مایسانت

 تیترولالک کیتوسط  یفلز-الیاست. دو الکترود س یفلز-الیتمام س یهر باتر

 .شوندیماست، در مرکز از هم جدا  عیبه شکل ما همآنکه  یآل

 یهاباتریاز  ترسریعبرابر  نیچند تواندیم دیجد یباتر نیا ندیگویم محققان

 نیبرخوردار است. ا یباالتر یو چگال یشارژ و دشارژ شود و از انرژ یونی ومیتیل

از  ایهراندازهدر  یکیبالقوه در لوازم الکترون تواندمی یفلز-الیس دیجد یباتر

بکه، ش اسیدر مق یانرژ رهیذخ هایسیستمگرفته تا  یدنیکوچک پوش یابزارها

 هازجملرا  عیجامد و ما یهاباتری یایتمام مزا تواندمی یباتر نیاستفاده شود. ا

رف در مص حالدرعیندهد و  ارائه پذیریانعطافو  یداریپا شیافزا شتر،یب یانرژ

 .کند جوییصرفه زین یانرژ

 صبا اتشیآر انیشرکت ل ؛معرفی واحدهای مرکز

 فراز خطیر :مدیرعامل

 88578714: تماس شماره

 info@aryatash.ir: یکیپست الکترون   

 :محوری ایده 

 ارتعاشات نگیتوریمان ستمیس دیو تول یطراح

 :فعالیت زمینه

کنترل سرعت  یورهایدرا ،یصنعت ونیبرق و کنترل، اتوماس هایتابلو دیتول 

 کیاستات هایمبدل فیفشار متوسط و ضع ییالقا VFD هایموتور

 :طرح خالصه

است که در  آالتنیمهم در ماش اریاز موضوعات بس یکیلرزش  ایمبحث ارتعاش 

 یرسبر لیتحل لیدل نیدارد. به هم یرا در پ یجبران رقابلیمواقع صدمات غ یبعض

 ن،یتورب لیدوار )از قب آالتنیماش یدارا عیاست که در صنا یعلل لرزش از موضوعات

 آالتنیو نسبت به حفاظت ماش شودمی داده تیبه آن اهم اریژنراتور، موتور و...( بس

از  یاری. در حال حاضر بسدیآیبه عمل م یاریتالش بس دهیپد نیدر مقابل ا

 نبوده و نگیتوریمان یهاستمیمجهز به س روینفت و ن عیحساس صنا زاتیتجه

هدف  دهیا نی. در اشودمیشدت احساس به هاستمیس گونهنیضرورت استفاده ازا

 یباال اریبس نهی. با توجه به هزباشدیم نگیتوریو مان یابیبیع فزارانرم یطراح

 یارز یهاییجوصرفه دهیا نیا دنیرس جهیدر صورت به نت ،یبایبیع یافزارهانرم

است که بتواند  یافزارطرح، نرم یاجرا یحاصل خواهد شد. روش اصل یادیز اریبس

 یمطلوب لیشده انجام داده و تحلبرداشت یتاهاید یالزم را بر رو یزهایآنال یتمام

دوار را  زیتجه وبیع FMEAارائه کند و بتواند با استفاده از روش  یابیبیع یبرا

 جهیکند و تعداد مراحل باالنس را کاهش داده و درنت ییشناسا یبا دقت مطلوب

 داشته باشد. یابیبیع نیباالنس و همچن نهیهزدر  یمطلوب ییجوصرفه

 :هدف بازار

 و، صنایع پتروشیمی 

 ها و سداهانیروگاه. 

 نایبه پا نگیتوریافزار ماننرم یو طراح یابیبیافزار عنرم یطراح :وضعیت آخرین

 .دینمایم یرا ط یسازیو محصول مراحل تجار دهیرس

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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 یدانشگاه آزاد اسالم: برگزار کنند ،1399 مهر 23 ،"روتیبرق و کامپ یمحاسبات نرم در مهندس یکنفرانس مل نیپنجم" .1

 .لیاردب - لیواحد اردب

پژوهشگاه  -دانشگاه گلستان: برگزار کنند ،1399 آبان 1، "وتریبرق و کامپ یدر مهندس یتکنولوژ یکنفرانس مل نیپنجم" .2

 .اطالعات یارتباطات و فناور پژوهشگاه-تهران -اطالعات و ارتباطات یفناور

 .تهران -مالک اشتر یدانشگاه صنعت: برگزار کنند ،1399 آبان 28، "رانیا یمراقبت یهاسامانهکنفرانس رادار و  نیهفتم" .3

 .تهران -پژوهشگاه هوافضا، برگزارکننده: 1399 آبان 28، "رانیا یعموم یهوانورد شیهما نیمدو" .4

 .تهران -پژوهشگاه هوافضا، برگزارکننده: 1399 آبان 28، "رانیا یعموم یهوانورد شیهما نیسوم" .5
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