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 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 مرکز محترم مصاحبه با ریاست 

 فناوریهای علم و پارکمعرفی  

 بیشتر بدانیم  

 مطلب کوتاه علمی 

 ای پیش رورویدادهو  اخبار مرکز 

 

 سخن نخست        

 

بخش روری انرژی در کشور، اثبهره نهیزم رهای مختلف دهای نهادها و سازمانتالش که دهدیخوبی نشان مبه رانیا یانرژف روند شاخص شدت مصر 

 ود،شتوضیح داده می سخنکه در این  هاییحوزه رکم دهایی دستاز آن است که انجام اقدام یحاک رانرژی کشو رساختا رو کنکاش د یسررنبوده است. ب

تولید، مهندسی  توانند باهای مستقر در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو میشرکت .دیف افسارگسیخته انرژی بگشاره از مشکل مصرگ قابل قبولیتواند تا حد می

 ها، کاهش تلفات، مدیریت مصرف برق، ارتقای فرهنگ مدیریت مصرفسازی ادوات و تجهیزات پربازدهی که برای بهبود راندمان نیروگاهمعکوس و بومی

 ه نیرو است.هایی با چنین اهدافی، اولویت مرکز رشد پژوهشگاوری انرژی در کشور سهیم باشند. پذیرش طرحو نظایر آن، در بهبود بهره
 

 رانرژی کشو تیریمد راصالح ساختا

تنها  ویرت نرکه وزا یطیارش رد. دربه شما آو یژران یه وربهبود به یرمس راز موانع موجود دیکی توان ا میر یژربخش ان تیریمدر موجود د یدوگانگ

جای به ارهای خود کز تالشرتخانه تمروزا نیاست که ا یعیپردازد، طبت نفت نمیرای بابت سوخت به وزااست و هزینه یفربار مصپیک لیتحو یمتصد

 خواهد یژرف انرو مص دیتر به تولجامع یتخانه نگاهروزا نیا ،تخانه انرژیروزا جادید. با اربگذا دیجد یگاز یاحداث واحدها رب ی،وگاهیراندمان نربهبود 

تخانه شود، روزا نیا یآمدهارات گاز و درصاد شیتواند موجب افزاکه می یوگاهیرن یواحدها رف گاز و سوخت درمصر جویی دمثال صرفهعنوانداشت و به

 فت.رخواهد گ رارتوجه مسئوالن آن ق زکرم رد
 

 یژرهای انحامل متیاصالح ق

ر تکم مهآنقال تو ان لیبدتهای از هزینه تیحدر ایران برق  تمی. قتدر کشور اس یوری انرژموانع بهبود بهره ترینمهماز  یکی یانرژ تمیبودن ق نییپا

 هایارانه یطرح هدفمند تیو ح ابدیدهه به نصف کاهش آن  انیبرق در پا یواقع تمیاد موجب شد که قتدهه هش یداتها در ابقیمت تی. قانون ثبتاس

تارشده و گرف یبحران مالیک برق در  تکه صنع تموجب شده اس یتوضع نی. ا.های بعد ناکام ماندسال نیورم سنگتها با عدیل قیمتتعدم  لیبه دل زین

 ،رانیدر ا زین یعیگاز طب پایین بودن قیمته باشد. تهای نو را نداشهایی مانند انرژیهای ارزشمند در حوزهگذاریو انجام سرمایه ونید تپرداخ ییوانات

 نکهیا یمطالعات اشاره دارند که شرط الزم برا ی. برخکندمین جادیا یانرژجویی در باهدف صرفه یبخش مسکون ای دیولتدر  یفناور بهبود یای براانگیزه

در جهت بهبود  گرید یدر نظر گرفته شود و از سو یهای جبرانسیاست سویکمنجر نشود آن است که از  یبه رکود اقتصاد یانرژ یهاقیمت حاصال

 ربطهای ذیها قبل در سازمان... سالتوسعه کشور و نیاز قوان ییمصرف، بندها یالگو حساختمان، قانون اصال 19ث حمانند مبقوانینی  وری اقدام شود.بهره

اعتنا هستند، صنعت تالش و بی یمصرف انرژ تیریبه مدهمچنان  ی. مشترکان خانگستین یخبر هاآناثربخش  یاند، اما از اجراشدهو ابالغ نیتدو

 دهند.خود ادامه می تیچندان مناسب به فعالنه یکماکان با راندمان زین یروگاهین یدهاحندارد و وا یوری انرژبهره یبرا ییتکاپو
 

 ارتقای فرهنگ مدیریت مصرف

ترین منابع ایران بزرگ»ها را در میان افراد جامعه نهادینه کرده است. جمله های انرژی در ایران، بد مصرفی برق و سایر حاملارزان بودن همیشگی حامل

هایی که باهدف ارتقای فرهنگ جامعه شنویم. در چنین فضایی، فعالیتها میرا از زبان خیلی« دغدغه مصرف کنیم؟دارد، چرا نباید بینفت و گاز جهان را 

که افراد آن را خوانده و اجرا کنند، امیدی شده و اثربخش باشند. صِرف پخش زیرنویس در یک مسابقه ورزشی و امید به آنشوند باید حسابانجام می

ه گیرند. البتمی های مدیریت مصرف، از سازوکارهای مالی در پرداخت مشوق بهرهاهی است. در بسیاری از کشورهای برای ایجاد همسویی مردم با فعالیتو

یز ، بسیار ناچشود، در مقایسه با راهکار افزایش عرضهعنوان مشوق به مشترکان پرداخت میجویی بهدهد آنچه بابت صرفهنتایج این اقدامات نشان می

 است.
 ...ادامه در صفحه آخر
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 یصنعت برق و انرژ یمحترم مرکز توسعه فناور سیرئ مصاحبه
کر ضمن تش ، رئیس محترم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی )مرکز رشد پژوهشگاه نیرو(جناب آقای دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی

 مراکزخبرنامه با  نیمخاطبان ا شتریهرچه ب یجهت آگاه لطفاً ،دیادادهو فرصتی که در اختیار ما قرار  از شما بابت حضور در این مصاحبه

 پاسخ دهید.ذیل  سؤاالتبه  ،هاآن خدماترشد و 

 توضیح دهید؟ هاآن: کمی در خصوص مراکز رشد و رسالت سؤال

 . کسانی که صاحب یکاندایجادشده بنیاندانشدر کشور برای تحقق اقتصاد  هادهندهشتابعلم و فناوری،  هایپارکمراکز رشد، مراکز نوآوری، خالقیت، 

رهی کرده و گ تبدیلایده خود را به محصول  توانندمی هاییحمایتکه با  کنندمیایده فناورانه هستند و فکر 

ت نوپا شروع به فعالی جمع شده و در قالب یک هسته فناور یا یک شرکت دورهماز مشکالت کشور را حل کنند، 

 مراکز رشد. گیرندمیو تحت حمایت قرار  شدهجذببه این مراکز رجوع کرده و تحت فرآیندی  هاآن. کنندمی

از عرف جامعه با امکانات آب و برق و تلفن و اینترنت و تجهیزات اداری  ترپایینمحل کاری را با اجاره بسیار 

 :ازجمله. کندمیعرضه  هاشرکتیا پارک خدمات متنوعی به این . مرکز رشد گذارندمی هاآندر اختیار 

 ایبیمهفنی، مالی،  هایمشاوره، 

 حصول و تبلیغات، بازاریابی هایمشاوره 

  از عرف جامعه، ترقیمتارزانخدمات کارگاهی و آزمایشگاهی بسیار 

  تسهیالتی و مالی، هایصندوقمعرفی به 

  ملی، هاینمایشگاهدر  هاآنتسهیل حضور 

ه ب دررسیدنو مرکز رشد با ارائه خدمات مذکور، او را  بردمیدانش و علم و نیز تالش خود و با حمایت مرکز، ایده محوری خود را پیش  برتکیهشرکت با 

ایده  نعتیصنیمهحتی به بار نشسته و نمونه آزمایشگاهی و  سالهپنج. فرض بر این است که حاصل کار شرکت در یک بازه سه تا کندمیهدف خود کمک 

 تبدیل نماید. بنیاندانشساخته شود. یا شرکت محصول خود را به یک کاالی 
 

 ؟اندچیستی مرکز رشدی هاشرکت: مشکالت سؤال

 فیلطکم و گاهاً ی کوچک و متوسط به خاطر شرایط تحریمی و وضعیت نابسامان اقتصادی کشورهاشرکتدر دو سال اخیر، اکثر  دانیدمیکه  طورهمان

 ستثنامی مرکز رشدی نیز از این قاعده هاشرکتدر آستانه تعطیلی قرار گرفتند.  هاآنسنگین شده و بسیاری از  هایضربهمسئولین متحمل  توجهیبیو 

 زیر است: قراربه هاآننیستند. برخی از مشکالت 

 را ندارند. بنیاندانشی فناور و هاشرکتاجرایی همراهی الزم با  هایدستگاه 

 گیردمیو عرصه صادرات صورت  المللیبینورود به بازارهای  . حمایت کمی ازگیردنمیخوبی برای محصوالت داخلی صورت  بازار سازی. 

  کاروکسب هایفعالیتبرای خرید تجهیزات و  موردنیاز هاینقدینگی تأمینحمایتی برای  هایصندوقو  هابانکاز  هاشرکتدریافتی  هایوامبهره 

 باالست.

 .توجه مسئولین به سمت عرضه بیشتر از سمت تقاضا است 

 مشخص برای برقراری ارتباط بین عرضه و تقاضا فراهم نیست. سازوکارهای 

 کنندمین بنیاندانشی هاشرکتمالیاتی کشور همراهی الزم را با  هایسازمان. 

 ندارد. اطمینان کافی در مدیران کشور به محصوالت ساخت داخل وجود 

  شودنمیصنعتی خوب اجرا  هایوزارتخانهبه  شدهابالغپیوست فناوری  مثالً. شوندنمیقوانین مصوب درست اجرا. 
 

 : آیا مرکز رشد وابسته به صنعت داریم؟سؤال

تخصصی  هایپارک. مراکز رشد و باشدمیسال پیش در حال فعالیت  7مرکز رشد صنعت آب و برق اولین مرکز رشد تخصصی وابسته به صنعت است که از 

کران محمل بسیار خوبی برای جذب مبت توانندمی، شناسندمی خوبیبهو نیازهای آن دستگاه را  گیرندمیاجرایی شکل  هایدستگاهاز بابت اینکه در کنار 

ب و برق هستیم و فقط در این حوزه کار و خالقان آن حوزه خاص در جهت رفع معضالت و نیازهای آن صنعت باشد. ما در کشور مرکز رشد صنعت آ

 .کنیممی
 

 : آیا پارک علم و فناوری تخصصی )وابسته به صنعت( داریم؟سؤال

ت. اس شدهانجام ...عملیاتی، ساختاری، تعیین مکان و، طراحی مفهومی و دهیشکلبله. پارک نیرو در حال اخذ مجوز از وزارت عتف است و بیشتر کارهای 

 ICT وزارت 99شاهد گشایش پارک تخصصی نیرو خواهیم بود. در سال  1399تا پایان سال  این پارک هستم و امید دارم که اندازیهراخود بنده مجری 

. از باقی اندگرفتهپارهای تخصصی خود را  مجوز ایجاداخیر  ماههششکرد. دو وزارتخانه نفت و کشاورزی نیز در  اندازیراهپارک خود را در جاده کرج 

 ندارم. خبری
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 متمایزی دارد؟ هایویژگی: مرکز رشد صنعت آب و برق چه سؤال

 .کندمیدارد که آن را با مراکز رشد دانشگاهی و سایر مراکز رشد موجود، متمایز  فردمنحصربهمرکز ما چند ویژگی 

 ب و برقای تخصصی و مرجع صنعت آهدسترسی به آزمایشگاه 

  المللیپژوهشگاه و منابع و مراجع علمی بینامکان استفاده از دانش فنی مدون 

 های پژوهشگاه )مدیریت پژوهش و...(گیری از توان علمی کادر پژوهشی و سایر ظرفیتامکان بهره 

 )قرار گرفتن حلقه تقاضا )توسعه بازار( پیش از حلقه عرضه )توسعه تکنولوژی و محصول 

 ای وزارت نیروهها و اولویتتداوم بازار از راه حرکت در جهت سیاست 

 واحدهای فناور افزاییهمهای تخصصی و های تخصصی و تشکیل خوشهتمرکز بر حوزه 

 .ارتباط نزدیک با صنعت و اطالع کافی از نیازهای آن 
 

 ؟دانیدمی: نیازهای عمده صنعت آب و برق کشور را چه سؤال
 

 آب، هدر رفتو کاهش  کاهش تلفات انتقال و توزیع برق 

  مشترکین برق و آب،مدیریت مصرف 

 ،مدیریت و بهبود کیفیت آب و مدیریت پسماندها 

  محیطیزیستو کاهش تهدیدهای  وریبهرهافزایش، 

 ،هوشمند سازی شبکه برق 

  تجدید پذیر هایانرژیاستفاده حداکثری از، 

  کنشیرینآبتصفیه آب و، 

  هابحرانمدیریت، 

 
 

 ؟کنیدمیخالصه عملکرد مرکز را بیان  :سؤال
 

 مقدار عنوان #

 224 ی )طرح(افتیدر یهاکل طرح 1

 75 )واحد( تیفناور تحت حما یکل واحدها 2

 16 شده انیبندانش یهاتعداد شرکت 3

 105 برگزارشده یهاها و کارگاهنشست 4

 +66 انتشارات )عنوان( 5

 +440 )نفر( ییزااشتغال 6

 +22 (الیر اردیلی)م ییدرآمدزا 7

 +2300 (الیر اردیلی)م تیتحت حما یهاکل شرکت یگردش مال 8
 

 
 تحریم هستند؟ اقتصاد در روزهایِ دستِ های علم و فناوری عصایِپارکمراکز رشد و آیا سؤال: 

 وانندتمی طورقطعبه باشند، داشته هاآنبا  بیشتری نیز همراهیِ اجرایی هایدستگاه و شوند ترفعال فناوری و علم هایپارک مراکز رشد و کهدرصورتی

 انیبندانشفناور و  هایشرکت طریق از داخل در کشور فنی نیازهای عمده گفت که شودیم اطمینان با. باشند تحریم روزهای در اقتصاد دست عصای

ان عرضه و تقاضا و همرسانی آن مشخصی برای شناسایی و برقراری ارتباط می سازوکارقابل تأمین است. تنها باید  هامانَکدر مراکز رشد و  شدهتیترب

باید به توانایی داخلی اعتماد کنیم و فرصت دهیم شبکه فن بازار ملی ایران و فن بازارهای استانی اقدام خوبی در این راستا بوده است.  ایجادفراهم شود. 

 .میکنتحملهای بزرگ های احتمالی موقت و موردی را برای دستیابی به موفقیتو تا حد کمی هم شکست

ها اقدام کنند، مطمئن پارکمراکز رشد و ها نسبت به سفارش نیازهای فنی خود به های فناور مهم است. اگر سازمانشرکت محصوالتبرای  یبازار ساز

 نونتاکه داخل باشید تحریم تبدیل به یک فرصت بزرگ برای جهش فناوری کشور خواهد شد و این ظرفیت در کشور وجود دارد اما چنین رویکردی ب

 .را در عمل به جامعه نشان دهند« میتوانیمما »توانند آرمان ها میپارکمراکز رشد و است.  شدهفراهماین فرصت  واالنپررنگ نبوده 

 
 این مصاحبه در شماره بعدی خبرنامه...ادامه 
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

 علوم فناوری دانشگاه تربیت مدرس پارکاین شماره: 
 فناوری و علم پارک تأسیس نیازپیش عنوانبه رشد مرکز اساسنامه. شد پیشنهاد 1381 سال در مدرس تربیت دانشگاه فناوری و علم پارک تأسیس طرح

 اصولی موافقت و گرفت قرار تصویب مورد مدرس تربیت دانشگاه امنا تهیأ در 1382 سال در قانونی مراحل طی از پس فناوری و علم پارک اساسنامه و

 رسمی افتتاح آن دنبال به و کرد آغاز را خود فعالیت فناور واحد 18 پذیرش با مدرس تربیت دانشگاه رشد مرکز سال همان در. شد گرفته عتف وزارت از

 مالی هایمحدودیت دلیل به 1393 سال تا پوشش تحت فناور واحدهای تعداد افزایش روند. گرفت صورت ،1384 مرداد در مدرس فناوری و علم پارک

 آفرینکار دانشگاه به شدنتبدیل راستای در و فناوری و علم پارک هایفعالیت به نسبت دانشگاه نگاه تغییر با 1393 سال اواخر از. یافت ادامه کندیبه

 در هکتار 60 وسعت به پردیس دو از برخورداری با مجموعه این. شد آغاز دانشگاه مجاورت در رشد مرکز ساختمان خرید با پارک هایفعالیت جدید دور

 فناوری منطقه عنوانبه مدرس تربیت دانشگاه جنوبی منطقه تعریف و پژوهش بلوار در تهران غرب در هکتار 4.6 و بابایی اتوبان در تهران شرق شمال

 .کند ایفا ملی و محلی اقتصاد در ایشایسته نقش کارآفرین دانشگاه به مدرس تربیت دانشگاه تبدیل با است مصمم
 

 اندازچشم

 ملی، حسط در نوآورانه کارآفرینی قطب به شدنتبدیل منظوربه دانشگاه پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری طریق از بنیاندانش هایوکارکسب توسعه

 المللیبین سطح در آفرینینقش با همراه
 

 هامأموریت

 بودجه، تأمین رشد، مرکز در نوپا هایشرکت برای استقرار فضای ایجاد طریق از ایران در کارآفرینانه هایفرصت از حمایتپارک شامل  هایمأموریت

 حصوالتم توسعه راستای در خصوصی هایشرکت ترغیب و تشویق المللی،بین و ایمنطقه فناوری هاینوآوری اکوسیستم به اتصال و مربیگری آموزش

 کارآفرینان از حمایت و جذب با نوآورانه محیطی ایجاد و پژوهشی و آموزشی مراکز با همکاری هموارسازی و معنوی و مادی خدمات ارائه طریق از نوآورانه

 است. علمی تحقیقات سازیتجاری و فناوری -علمی خدمات و محصوالت توسعه بر تمرکز با
 

 اهداف

 بنیان،دانش اقتصاد زمینه در باال افزودهارزش ایجاد و دانشگاه علمی تهیأ اعضای و دانشجویان پژوهشی دستاوردهای سازیتجاری 

 المللی،بین استانداردهای رعایت با نوآور و خالق پویا، متنوع، محیطی در نوپا وکارهایکسب و ایده صاحبان استقرار 

 پارک، و رشد مرکز در مستقر فناور واحدهای و هاشرکت در فناوری توسعه پذیرانعطاف و شفاف سازوکار به دستیابی 

 مدرس، تربیت دانشگاه از زایشی بنیاندانش هایشرکت رشد و رقابت قدرت افزایش 

 و صنعت در کاربردی هایپژوهش ارتقاء و جامعه و صنعت دانشگاه، کارآمد و مؤثر تعامل و ارتباط برقراری 

 فناوری توسعه زمینه در خارجی و داخلی هایگذاریسرمایه و فنی دانش جذب. 

 رشد مراکز و هاپردیس

 وعهمجم این. است شمالی کارگر خیابان در واقع رشد مراکز ساختمان و تهران غرب و شرق در پردیس دو دارای مدرس تربیت دانشگاه فناوری و علم پارک

 منابع و کشاورزی تخصصی حوزهپزشکی،  و سالمت تخصصی حوزهپایه،  علوم تخصصی حوزهفناوری،  تخصصی حوزهشامل  تخصصی کارگروه شش دارای

 است. انسانی علوم تخصصی حوزه وهنر  تخصصی حوزهطبیعی، 
 

 مدرس نوآوری ناحیه

 در رگذارتأثی نقشی که مراکز این ایجاد دلیل همین به هستند؛ هادانشگاه اطراف در آپیاستارت و بنیانیدانش هایفعالیت برای کانونی نوآوری، نواحی

 خصوصبه و کشور نوآوری بومزیست مفهومی چارچوب توسعه باهدف مدرس نوآوری ناحیه .است شدهتبدیل هااولویت از یکی به دارند، کشور فناوری توسعه

 ناحیه، این .شود تبدیل هدف مورد منطقه در اقتصادی و تکنولوژیکی اجتماعی، فرهنگی، نوآورانه هایفعالیت برای کانونی به دارد نظر در تهران شهرکالن

 یبرا مناسبی استقرار محل به را مدرس تربیت دانشگاه فناوری و علم پارک اطراف فضاهای و اماکن کرده سعی علمی، و دانشگاهی مراکز محوریت با

 اساس بر ورمحدانش اقتصاد و پایدار اشتغال در بتواند درنهایت تا و تبدیل فرهنگی و اجتماعی مباحث به ویژه نگاه با تکنولوژیکی نوآورانه هایفعالیت

 شهید بزرگراه به محدود و داشته وسعت هکتار 370 از بیش است، موسوم Innovation Unicorn به که ناحیه این .باشد تأثیرگذار پایدار توسعه اصول

 شمال از گمنام شهید خیابان و احمد آل جالل بزرگراه و جنوب از فاطمی شهید خیابان و آزادی خیابان شرق، از شمالی کارگر خیابان غرب، از چمران

 حضور اب ایجانبهسه نامهتفاهم نوآوری، ناحیه یک مؤثر و ارزشمند هایالمان عنوانبه نوآوری اکوسیستم متعدد و متنوع بازیگران حضور به توجه با .است

 شده تبادل و امضا 1399 خرداد 20 در مدرس تربیت دانشگاه فناوری و علم پارک و تهران 6 منطقه شهرداری جمهوری، ریاست فناوری و علمی معاونت

 .داشت خواهد همراه به بومزیست این بازیگران خصوصبه و طرفین برای سودمندی مزایای که است
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 یشتر بدانیمب

 چیست؟ شدن دیجیتالی یا دیجیتال تحول

 هایلیکیشناپ ابری، رایانش اشیا، اینترنت. است آفرینتحول هایفناوری محوریت با کشور یک یا و سازمان یک عملکرد در شگرف تغییری دیجیتال، تحول

 أکیدت. هستند آفرینتحول هایفناوری انواعِ ترینمهم از چینبالک و مصنوعی هوش داده، گریتحلیل افزوده، و مجازی واقعیت اجتماعی، هایرسانه موبایل،

 این که ویمش دیجیتالی تحول مدعی توانیممی زمانی بلکه نیست، نامبرده هایفناوری از مدگرایانه و تزئینی استفاده معنی به دیجیتال تحول کنممی

 به ار ما عملیاتی فرایندهای و( ملی سطح در شهروندان و سازمانی سطح در کارکنان و مشتریان مانند) نفعانذی هایتجربه وکار،کسب هایمدل ها،فناوری

 به. جیتدری بهبودی نه و است شگرف تغییری معنی به مفهوم این کردم، عرض دیجیتال تحول تعریف در که طورهمان. باشند کرده رو و زیر مطلوبی نحو

 کرم یک تنها هب آن تبدیل نه و است پروانه به سازمان ابریشمِ کرم تبدیل مثابهبه دیجیتال تحول تی،.آی.ام دانشگاه برجسته پژوهشگر وسترمن، جرج قول

 طالعاتم. است انسانی چالشی باشد، هاسازمان برای فناورانه چالشی آنکه از بیش حوزه، این نظرانصاحب از بسیاری زعمبه دیجیتال تحول .ترسریع ابریشمِ

 .باشدمی دیجیتال مای«مهارت» و «فرهنگ» دیجیتال، تحول موفقیت مانع ترینمهم که دهدمی نشان مطرح مدیریتِ مشاوره هایشرکت توسط متعدد

 آنالین حیطم همان دیجیتال، محیط. است متفاوت «کردن الکترونیکی» با ،«سازیدیجیتال» که است این کرد دقت آن به بایستمی که دیگری مهم نکته

 برای جذاب ایتجربه ساخت راستای در( فیزیکی) آفالین و( اطالعات فناوری) آنالین منابع از خواستنی تلفیقی دیجیتال، محیط. نیست الکترونیکی و

 را خود خرید فیزیکی، هایفروشگاه به مراجعه با که است سال هایسال مردم .است( کارکنان مانند) سازمان داخلی و( مشتریان مانند) بیرونی نفعانذی

 آمازون شرکت ،2017 سال در اما؛ شد وارد ما زندگی به آنالین، و الکترونیکی خرید کام، دات آمازون مانند هاییسایتوب تولد با. دهندمی و داده انجام

 دارد وجود فیزیکی صورتبه فروشگاه این. کرد افتتاح را (Amazon Go) «گو آمازون» عنوان با خود دیجیتالی فروشگاه داشته، الکترونیکی کامالً تولدی که

 وقت اسرع در و توقف بدون شما کهنحویبه کرده خوشایند و جذاب را شما پرداخت و خرید انتخاب، فرایند آفرین،تحول هایفناوری از استفاده با اما

 وهنح تغییر به ایریشه طوربه و بوده وکارکسب هایزمینه تمام در دیجیتال فناوری سازییکپارچه دیجیتال تحول .باشید داشته راحتی خرید توانیدمی

 ستا نیاز موجود وضع هایچالش با مقابله برای که سازمانی فرهنگی تغییرات ایجاد به ،عالوهبه. دارد تمرکز مشتری به یارزش رسان و آن عملیات انجام

 در دنمان رقابتی چگونگی وکارکسب با مرتبط علمی هایبحث و مقاالت تمام اصلی موضوع. است الزم هاوکارکسب انواع برای دیجیتال تحول .پردازدمی

 است؟ بریا فضای از استفاده معنی به دیجیتال تحول آیا. نیست واضح وکارکسب رهبران برای دیجیتال تحول اصلی معنای اما؛ است امروز دیجیتال دنیای

 افیک ایمشاوره خدمات از استفاده یا کند مشخص را تحول چارچوب که داریم جدید شغلی ردیف تعریف به نیاز آیا دارد؟ مشخص هایگام به نیاز اینکه یا

 تحول در مورد معمول سؤاالت به شودمی سعی اینجا در دارد؟ را کافی ارزش کار این آیا کند؟ تغییر باید وکارکسب استراتژی یهابخش کدام است؟

 ارشد مدیران ،کندمی ایفا مشتری به ارزش رساندن و بازار در وکارکسب تکامل توانایی در را اصلی نقش تکنولوژی اینکه دلیل به. شود گفته پاسخ دیجیتال

 .کنند هدایت دیجیتال تحول سمت به را خود هایسازمان باید اطالعات فناوری
 

 چیست؟ دیجیتال تحول

 دیجیتال، تحول ،طورکلیبه ؛ امااست دشوار کاری آن از واحد تعریف یک ارائه دارد، متفاوتی شکل شرکت هر برای دیجیتال تحول اینکه دلیل به

 به رسانی ارزش نحوه و عملکرد مورد در بنیادینی تغییرات سبب سازییکپارچه این. است وکارکسب هایزمینه تمام با دیجیتال هایفناوری سازییکپارچه

 از ستا نیاز گاهی که معنی این به. دارد موجود وضعیت با چالش به نیاز که است سازمانیفرهنگ در تغییر یک کار این اینکه عالوهبه. شودمی مشتری

 .ادد انجام را تریمتناسب و جدید هایفعالیت به بتوان تا شود گذاشته کنار است شدهساخته هاآن پایه بر شرکت که قدیمی وکارکسب فرآیندهای

 Greg Verdino مثال برای. است مشخص موضوع این حول هاسردرگمی وجود علت فهم دیجیتال، تحول در مورد مقاالت و تعاریف زیادی تعداد باوجود

 واقعی ارزش و دیجیتال مشتری انتظارات میان فاصله دیجیتال، تحول: »گویدمی او. دارد تمرکز وکارکسب یک برای دیجیتال تحول دستاوردهای روی بر

 رود کار به فعلی وضعیت بهبود برای است ممکن هاوکارکسب که هاییراه تمام روی بر Agile Elephant از تعریف یک.« بردمی بین از را او به تحویلی

 استفاده شافزای و وکارکسب جدید هایمدل و نوآوری به تشویق متفاوت، تفکر رهبری، در تغییر به نیاز دیجیتال تحول» تعریف این اساس بر. دارد تأکید

 .«است نفعانذی و شرکا ،کنندگاننیتأم مشتریان، کارکنان، تجربه بهبود جهت تکنولوژی از
 

 دارد؟ اهمیت دیجیتال تحول چرا

 بورمج هاآن که باشد این آن دلیل ترینمهم رسدمی نظر به اما کرد ذکر دیجیتال تحول سمت به هاوکارکسب آوردن یرو جهت توانمی را بسیاری دالیل

 .است یزندگ و مرگ مسئله بسیاری، برای مسئله این درواقع. هستند کار این به

 رپ و برهزینه کاری چون کنند،نمی پیدا تحول خود انتخاب به هاوکارکسب: »گویدمی گونهاین گاردین در مقاله یک در (Howard King) کینگ هووارد

 «.کنند پیدا تکامل توانندنمی جون روندمی تحول این سمت به هاوکارکسب. است ریسک

 لیست این در سال 61 مدت به ییکایآمر هایشرکت ،1958 سال در. کنید نگاه S&P 500 به»: است گفته ونگارد، شرکت IT ارشد مدیر مارکانت، جان

. است تغییر این محرک فناوری. کنندمی تغییر هفته دو هر لیست این هایشرکت اکنونهم. یافت کاهش سال 18 به مدت این 2011 سال در. ماندندمی

 حیات تداوم در مورد IT ارشد مدیران اینکه عالوهبه.« کنند ترکیب استراتژی با را فناوری چطور بدانند باید باشند، موفق بخواهند هاشرکت کهدرصورتی

 .کنندمی آغاز را دیجیتال تحول زمینه، این در شرکت به بخشی اطمینان روی بر سبب همین به. اندنگران خودشان شغل و شرکتشان

 

 www.startupet.com :منبع
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 مطلب کوتاه علمی

 بخش دوم -خودروهای الکتریکی
 انواع خودروهای هیبریدی

مختلفی وجود دارد. گوناگونی این  هایروش، باشدیمبرای ساخت یک خودروی هیبریدی که ترکیبی از یک موتور احتراق داخلی و یک موتور الکتریکی 

، دو نوع سیستم هیبریدی طورکلیبه باشدمیا هبه چرخ ناشی از نحوه اتصال موتور احتراق داخلی و موتور الکتریکی و همچنین نحوه انتقال قدرت هاطرح

 هاآنهیبریدی نیز وجود دارد که به  هایدستگاه بیشتری دارد نوع سومی از کاربرد هاآناز: سری و موازی که نوع موازی  اندعبارتاصلی وجود دارد که 

از کاهش سرعت خودرو را ابتدا به انرژی  و انرژی حاصل کنندمیسیستم احیای انرژی ترمز استفاده  . خودروهای هیبریدی، ازگویندمیهیبرید کامل 

 . بسیاری ازشودمیکه هنگام ترمز، به ژنراتور تبدیل  گیردمیموتوری صورت  وسیلهبه. این کار نمایندمیدر باتری ذخیره  الکتریکی تبدیل نموده و سپس

خاموش کردن موتور در  با ؛ وخاموش نمود قرمزچراغف در پشت وجود ندارد مثل زمان توق هاآندر مواقعی که نیاز به  توانمیخودروهای هیبریدی را 

تقیمًا و کارکرد، مس اندازیراهجانبی نظیر کولر برای  هایسیستمبه کاهش مصرف سوخت کمک نمود. باید توجه داشت که بعضی از  توانمیچنین مواقعی 

شده و بتوانند از انرژی باتری استفاده نمایند. همچنین خاموش و روشن  باشند که این نیاز مرتفع ایگونهبهباید  هاطراحیلذا  کنندمیاز موتور استفاده 

لحظه شروع، از کمترین بازدهی برخوردار است، باعث صدمه به موتور شده و از عمر مفید  موتور در کاریروغنکردن متوالی با توجه به اینکه سیستم 

 .گرددمیکاهش بازده موتور  درنتیجهش شدن موتور، باعث جلوگیری از کار کردن آن در دمای بهینه و خامو . چرخه روشن وکاهدمیتجهیزات 
 

 سیستم هیبریدی سریالف: 

 ،کنندمی معرفی موجود نمونه ترینساده عنوانبه را هیبریدی خودروی نوع این

 خودرو هدایت جهت احتراقی موتور نقش نمونه این در هیبریدها دیگر برخالف

 یک اب مستقیماً سری هیبرید خودروهای در بنزینی موتور. است کمرنگ بسیار

 در. دکنمی نقش ایفای برق مولد یک عنوانبه بیشتر و است ارتباط در ژنراتور

 با عبارتی به ،کندمی حرکت سوخت دخالت بدون خودرو یی،هیبریدها چنین

 قیبر خودرو شده سبب عامل همین هستیم روبرو الکتریکی کامالً خودروی یک

 کیالکتری انرژی تواننمی ازآنجاکه. باشد هیبریدی خودروهای نوع این دیگر نام

 نوع این برد کرد، سازیذخیره زیاد هایحجم در شیمیایی هایانرژی همچون را

 د،نیستن ایدئال اصالً طوالنی هایمسافت کردن طی برای و است هیبریدها کم

 هایندهآال کاهش شاید. باشد گشامشکل نتوانسته خودرو وزن شدن سنگین و هزینه همچون موجود هایمحدودیت دلیل به نیز هاباتری تعداد افزایش حتی

 .دانست سری هیبریدی خودروی ویژگی ترینمهم بتوان را
 

 ب( سیستم هیبریدی موازی

 از استفاده امکان اگرچه هیبریدی خودروی نوع این در. هستند موازی هیبریدهای ترینمحبوب از نمونه دو Volvo XC90 و Honda Insight خودروهای

( وتاهک بسیار یهایمسافت در مگر) ندارد وجود تنهاییبه الکتریکی موتور

. است یالکتریک موتور عهده بر مسیر طول در بنزینی موتور پشتیبانی اما

 هک است الکتریکی موتور این گیردمی شتاب خودرو کههنگامی واقعبه

 نینچ بر موازی نام که است خاطر همین به ،کندمی تولید را اضافی انرژی

 حرکت به در هم موازاتبه موتور دو هر یعنی اندگذاشته ییهیبریدها

 جلو به را خودرو بیشتری باقدرت و کنندمی تالش خودرو درآوردن

 .رانندمی

 گاههیچ و دادند یاد ما به بارها تحصیل دوران در که مطالبی از یکی شاید

 رودمی بین از نه و شودمی تولید نه انرژی که است این نرفت خاطرمان از

 خودرو یک از استفاده هنگام به. است حالت تغییر حال در مدام بلکه

. رودیم هدر گرما به صورتبه حقیقت در و شودمی محو بارهیکبه ماشین جنبشی انرژی تمام گذاردمی ترمز روی بر پا راننده که مواقعی در ساده بنزینی

 فادهاست امکان تا شودمی ذخیره باتری در الکتریکی موتور توسط انرژی این از بخشی دهدمی رخ مشابه اتفاق که زمانی موازی هیبریدی هایماشین در

 به گیردمی ترمز بارها راننده که مناطقی و شهرها در هیبریدی خودروهای شودمی سبب که است دلیلی همان دقیقاً این باشد داشته وجود آن از مجدد

 رژی،ان این از حداکثری استفاده برای. باتری شارژ برای است فرصتی قرمزچراغ هر درواقع دهند، نشان خود از بهتری عملکرد انتهابی هایبزرگراه نسبت

 و (ABS) قفل ضد ترمز سیستم شدن فعال به منجر ترمز پدال ناگهانی و محکم فشردن اما؛ بگیرد ترمز مشخص فواصل در و آرامیبه راننده که است الزم

 .گردد ذخیره توانستمی که شودمی ایانرژی تمام اتالف
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. شوندمی شارژ کوتاهی مدت ظرف که کرد اشاره کوچکی یهاباتری به توانمی سری، هاینمونه با مقایسه در موازی هیبریدی خودروهای مزایای از

 چنین معایب از یکی احتراقی موتورهای به هاآن زیاد وابستگی اما هستند سری هیبریدهای از ترپرفروش و ترمحبوب موازی دهاییهیبر طورکلیبه

 .است یخودروهای

 ج( سیستم هیبریدی ترکیبی یا مختلط

 عیس ترکیبی هیبرید خودروی در. اندایجادشده سری و موازی هیبرید تکنولوژی گرفتن قرار هم کنار از خودروها نوع این آیدبرمی نامشان از که گونههمان

 مورد هر در که معایبی موازی و سری هیبرید مزایای حفظ با شده

 هیبرید خودروی در. شوند حذف خوردمی چشم به جداگانه صورتبه

 یبیشتر انرژی که شودمی فعال زمانی تنها بنزینی موتور ترکیبی،

 باال هنگام به یا گیردمی سرعت خودرو که زمانی مانند است موردنیاز

 است الکتریکی موتور تنها این پایین هایسرعت در ولی تپه، یک از رفتن

 صورتبه بنزینی موتور توقفی، هر با. آورددرمی حرکت به را خودرو که

 بتوان سانبدین تا کندمی کار به شروع الکتریکی موتور و خاموش خودکار

 موتور گاز، پدال مجدد فشردن با کرد، جوییصرفه سوخت مصرف در

 روهایخود از نوع این. گیردمی دست به را خودرو کنترل دیگر بار بنزینی

 دچار نکماکا اما کنند حذف را معایب از برخی توانستند بااینکه هیبریدی

 .است ییهیبریدها چنین مشکل بارزترین از زیاد هایپیچیدگی کنار در گزاف هزینه. اندمشکل
 

 د( سیستم هیبریدی مالیم

 احتراقی موتور اتموازبه کهاین مگر نیست استفادهقابل تنهاییبه الکتریکی موتور که معنا این به دارند، موازی یهیبریدها مشابه عملکردی مالیم یهیبریدها

 وجود انرژی ادزی مقدار سازیذخیره باقابلیت قوی یهاباتری از استفاده به نیازی خودرو، درحرکت الکتریکی موتور اندک نقش به توجه با. شود گرفته کار به

 .باشدمی ترارزان هیبریدی خودروهای دیگر از و است صرفهبهمقرون هزینه ازلحاظ بنابراین ندارد
 

 ( سیستم تمام هیبریدیه

. برگزیند را یکی تنها نیاز برحسب دتوانمی راننده کهاین ضمن دارد وجود احتراقی و موتوربرقی از زمانهم استفاده امکان هیبریدی تمام خودروهای در

 باید آن از قبل اما کند حرکت الکتریکی موتور برتکیه با تنها دتوانمی خودرو که است این سازدمی متمایز مالیم نوع از را هیبریدی خودروی نوع این آنچه

 30 دودح چیزی) کوتاهی هایمسافت برای تنها را خودرو قادرند الکتریکی موتورهای باشند، شارژ کامالً  باید هاباتری مثالً شود انجام هاییبررسی یکسری

 و موازی نوع همچون نیز هیبریدی تمام خودروهای در. دهندمی انجام را کار عمده بخش که هستند بنزینی موتورهای این نهایتاً و کنند هدایت( کیلومتر

 .کندمی شارژ را باتری که است ترمز انرژی این مالیم

 شناخته( آالینده حداقل) پاک خودرو یک عنوانبه که دانست هیبریدی تمام خودروی هاینمونه ترینمحبوب از توانمی را( Toyota Prius) پریوس تویوتا

 .شودمی
 

 (طرفهکی) شارژ باقابلیتسیستم هیبریدی و( 

ی هیبریدی پالگین خودروهایهمانند مواردی که در باال ذکر شد، 

یک هیبرید از ترکیب دو موتور بنزینی و  عنوانبهیا شارژی نیز 

ی هاباتریهیبرید شارژی از  خودروهای .اندشدهحاصلالکتریکی 

ورتی تنها در ص کهطوریبه برندمیبیشتری بهره  باقدرت تربزرگ

 شدههتخلی کامالً هاباتریکه  کندمیموتور بنزینی شروع به کار 

 هایایستگاهبرق در  پریزهایبه  بااتصال خودروهااشند. این ب

شارژ شوند )مزیتی که در هیبریدهای  مجدداً توانندمیشهری هم 

 (. برایشودمیاحساس  کامالً شانخالیمالیم و تمام هیبرید جای 

اصالً نیازی به سوخت  کهاینامکان استفاده از خودروی هیبریدی شارژی حتی بیش از یک ماه بدون  کندمیهای کوتاهی را طی فردی که روزانه مسافت

 .هیبریدهای پالگین به کمک موتور الکتریکی قادرند چیزی حدود سی تا پنجاه کیلومتر را طی کنند چراکهداشته باشد نیز میسر است 

بعد جای خود را به  هامدت آیدمیکه روی کار  اینمونهدام در حال بهتر شدن هستند و هر هیبریدی م خودروهایگفت  توانمی، بندیجمع عنوانبه

نزدیک بتوانند بدون  ایآیندهدر  رودمیسهم زیادی دارند و انتظار  هاآلودگیی در کاهش خودروهای، چنین دهدمیبیشتر  هایباقابلیتجدیدتر  اینمونه

 .قرار گیرند رداستفادهمومحدودیت در هر مسافت و هر شرایطی 
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 رکزاخبار م 
 برگزاری کمیته پذیرش 

 تاریخ در 1399 سال در پذیرش کمیته جلسه هفتمین

 طرح جلسه این در. برگزار شد طرح یک بررسی با 25/09/1399

روش طریق از فتوولتائیک خورشیدی هایپنل راندمان افزایش"

 مورد و ارائه یشمی عبدالحد آقای جانب از "هیبرید سازیخنک های

 فنی ابعاد بررسی و متقاضی توسط طرح ارائه از پس. گرفت قرار ارزیابی

 مرکز در رشد پیش قالب در ماه 3 مدت به طرح شد مقرر آن، مالی و

 جانب از طرح پیشرفت گزارش ارائه و اصالحات از پس و مستقرشده

 مورد و مطرح مجدداً آتی پذیرش کمیته جلسات در طرح متقاضی،

 .گیرد قرار ارزیابی

 

 برگزاری ششمین وبینار علمی تخصصی رویش

 تحلیل و طراحی"تحت عنوان  رویش تخصصی علمی وبینار ششمین

با ارائه آقای مهندس رحیم  "های نوپاوکار در شرکتمدل کسب

. برگزار شد 10/09/1399اسماعیلی، مشاور استراتژی و نوآوری در مورخ 

وکار به تحلیل و طراحی اجزای یک مدل کسب، ساعتهیکدر این وبینار 

دل ق مبهینه پرداخته شد و نکات مهمی که باید هر شرکت فناور در خل

های واقعی در بدان توجه نماید را با استفاده از نمونه وکار خودکسب

 قرار گرفت. یموردبررسصنعت برق و انرژی 
 

 هورداد پاک انرژی و آب توسعه شرکت ؛معرفی واحدهای مرکز

 ابوطالب محمدی :مدیرعامل

 88366104: تماس شماره

 hoordad@outlook.com: یکیپست الکترون    

 خاک رطوبت گیریاندازه حملقابل ابزار نمونه ساخت و طراحی :محوری ایده 

 اندازیهرا و نصب و آب و نو انرژی برداریبهره و توسعه :فعالیت زمینه

 پاک هایانرژی هاینیروگاه
 

 دلیل به کشاورزی در ویژهبه کشور در انرژی و آب رویهبی مصرف :طرح خالصه

 الح در. است شده طبیعت به فراوان خسارت به منجر گیاهان نیاز از بیش مصرف

 یزراع اراضی و باغات آبیاری در لذا است، رایگان تقریباً کشاورزی برق و آب حاضر

 یبرا الزم زمان تعیینبسیار زیاد است.  مصرف، میزان شهری سبز فضای حتی و

 تجهیزات این. یابد کاهش (پمپاژ) مصرفی انرژی و آب که شودمی باعث آبیاری

 از درصد 25 حدود جوییصرفهبه که کندمی گیریاندازه را گیاه موردنیاز آب مقدار

 صرف ایران شیرین آب از درصد 90 حدود که است ذکرشایان. انجامدمی آب

 با. است شده برآورد درصد 70 جهان سطح در آن متوسط که شودمی کشاورزی

 تعیین امکان خاک در موجود آب گیریاندازه نمونه تجهیزات معکوس مهندسی

 ساده عملکرد با و ارزان انبوه، ساخت با. نمایدمی مشخص را آبیاری دقیق زمان

 .نمود مؤثری کمک کشور انرژی و آب مدیریت به توانمی

 ها.شهرداری، های صنعتیگلخانهو  اغداران و کشاورزان،ب :هدف بازار

  

ن آزمو مورددر شرایط واقعی  آنعملکرد  و شدهساختهنمونه محصول  :وضعیت آخرین

 است.ساخت و تحویل محصول شرکت آماده سفارش گیری برای است.  قرارگرفته
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 * رو شیپمهم  یدادهایرو *

 ادامه سخن نخست

 

 شیروان. –شهر اترک  ایپا انیرهجو یموسسه پژوهش، 1399 اسفند 5، "کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یکنفرانس مل نیدهم" .1

 .تبریز –جانیآذربا یمدن دیدانشگاه شه، 1399 اسفند 13، "بزرگ یهادادهو پردازش  یعیمحاسبات توز یکنفرانس مل نیششم" .2

آزمون ، انجمن1399 اسفند 13، "یکیالکترون یاددهیو  یریادگی یالمللنیبکنفرانس  نیو هشتم یکنفرانس مل نیچهاردهم" .3

 تهران. -ایران مخرب ریغ های

 

 

 

 
 
 
 

 وسایل پربازدهالزام به تولید یا واردات 

بخش خانگی ایران در مقایسه با میانگین کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، ضرورت استفاده بیش از دو برابر بودن مصرف انرژی

قانون  نیا 13و  12و اختصاص دو ماده  1389مصرف در سال  یالغ قانون اصالح الگوبو ا یبباوجود تصونماید. از وسایل پربازده را دوچندان می

 یاجرا عدم یایگو ،رانیدر ا راستانداردیو غ برچسبفاقد  لیاز وسا مملوِ ازارِب ،یمصرف انرژ برچسبا بر ب یانرژ زاتیواردات تجه ای دیه الزام تولب

 طوربهدولت نیز موضوع توسط نهادها و  نیا گرید یاست که در کشورها یدر حال نیوده است. ابسال گذشته  10قانون در  نیتمام و کمال ا

دولت  یرسم یانیبا پشتبو  کایزیست آمرتوسط آژانس حفاظت از محیط 1992 سالاستار از  یمثال نشان انرژ طوربهشود. می یریگیای پویژه

تراوات ساعت  اردیلیم 4000جویی ه صرفهباستار منجر  یانرژ برچسبتاکنون،  کهشده است  یکشور الزام نیازده در ابپر لیاز وسا ینماد عنوانبه

 .ای شده استتن گاز گلخانه اردیلیم 3/5ش رق و کاهب

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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