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 ودوپنجاهشماره  1399 ماهدی 

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 ، معرفی عضو جدید خانوادهاخبار مرکز 

 با ریاست محترم مرکزادامه مصاحبه  

 خبر ویژه آیین رونمایی از دستاوردهای مرکز 

 و بیشتر بدانیم   های علم و فناوریپارکمعرفی  

 ای پیش رورویدادهو  فناوریرصد  

 

 

 سخن نخست               

 

 
 

 ییهااز شرکت یاریو بس بندندیاندک رخت برممتعارف اندک یوکارکسب یهااست. مدل عیصنا تیوضع رییدر حال تغ گریدر عصر ما بار د یانقالب فناور

اجتماع به  هرا در عرص ییهاینگران یها و حتموضوعات چالش نی. همه اشوندیوکار خارج مخوکرده بودند، از عرصه کسب تیبه موفق یطور سنتکه به

 وجود آورده است. 

ها متعارف در سازمان یریگمیتصم یالگوها( Artificial Intelligenceی )هوش مصنوع یفناورها و بخصوص متشکل از کالن داده دیجهان جد ن،یبنیدرا

 راتییغت نیکرده است. ا جادیها اران در سازمانیدر نقش مد نیادیبن راتییتغ تیو درنها هاآن یساده و چابک ساز یبرا ییهاتیو ظرف دهیرا به چالش کش

و  شتریب یهاداده یرا در کنار گردآور یاانهیرا یهانقش پردازش شود،یم ریسرعت در سرتاسر جهان فراگبه یانفجار هوش مصنوع ینوع یکه در پ

طور و به ی( پررنگ ساخته است. هوش مصنوعیوکارکسب تموضوعا ینیبشیپ ریدشوار )نظ ماتیاخذ تصم ندیدر فرآ دهیچیپ یهاتمیالگور یریکارگبه

 .است یامروز یوکارهادر جهان کسب یفناور نیتریو عموم نیرتریبه فراگ شدنلیدر حال تبد( Machine Learningن )یماش یریادگی ژهیو

شرکت در  1000 رانیگ میو تصم رانیمد انیدر م 2018که در سال  یامواجه شده است. در مطالعه یراتیینسبت با تغ نیبه هم زیارشد ن رانیمد نقش

و  یاستفاده از هوش مصنوع یبرا یگذارهیاظهار داشتند که در شرکت خود به دنبال سرما رانیدرصد از مد 97از  شیفهرست فورچون انجام شد، ب

شاخه  یتوانمندساز ریها در مسرشد و توسعه داده شیافزا تیبه اهم زیدرصد ن 76از  شیب ران،یمد نیا انیبر کالن داده هستند. در م یمبتن یابزارها

 .انداذعان کرده یبر علوم شناخت یمبتن یهاتیو فعال یهوش مصنوع

است که استفاده  نیا قتی. حقشودیمحدود نم یوکارکسب یندهایفرا یوکارها، تنها به خودکارسازدر کسب یهوش مصنوع یریکارگبه شیافزا نیا اما

در  دیجد اقداماتو  هایاستراتژ یطراح ،ینیبشیپ تیقابل یریکارگبه. توسعه و سازدیمواجه م رییبا تغ زیمتعارف صنعت را ن یها ساختارهااز کالن داده

 یدر ساختار و معمار راتییتغ نیاز ا یبخش دیجد یوکارکسب یهامدل یدر کنار معرف یینها یبه مشتر یابیدست یهاو فروش و روش یابیحوزه بازار

اند ماندهقافله عقب نیاز ا که ییهاشرکت ییاز دارا یاچندان دور، بخش عمدهنه یهاانتظار داشت در سال دیبا انیب نیاند. به ارا موجب شده عیصنا

 .خواهند بود ارزشیبالاستفاده و ب

 یآموزش یازهایها، نها در سازماناز مشاغل و نقش یرفتن برخ نی. از بگرددیوکار بازمکار در عرصه کسب یرویساختار ن رییبه تغ راتییتغ نیا گرید یسو

دارد،  یشتریب یاجتماعکه بعد  یهوش مصنوع یاز فناور یناش راتییبخش از تغ نیاند. ازمره نیاز ا یکار فعل یروین یبرا ازیموردن دیجد یهاتیو قابل

 ییهاست. حوزهکننده انظران نگراناز صاحب یبرخ دگاهیاز د یرا موجب خواهد شد که حت یقیعم راتییها و اجتماع تغشرکت انیرابطه م یدر دو سو

را  یاداعتم یمقابله باب یهااستیس یریکارگموضوعات است که ضرورت به نیاز ا یکیتجارت منصفانه  یارهایاصول و مع تیو رعا یشخص میحر رینظ

در عرصه  ن،یماش یریادگیدر حوزه  جادشدهیا یهاتمیآنچه قرار است از دل مجموعه گسترده الگور نهیهمچنان در زم ن،ی. عالوه بر اسازدیآشکار م شتریب

 .وجود دارد یفناور یاجتماع یهانظران حوزهصاحب انیدر م ییهااجتماع بکار گرفته شود، دغدغه

ن با همراه شد یزمان و چگونگ ی. پرسش اصلستین یفناور نیاز ا یناش رییاصل تغ ،یهوش مصنوع یفناور نهیدر زم یاوصاف، پرسش اصل نیهمه ا با

 م؟یبرخوردار یهمراه نیا یالزم برا یهاتیها و قابلاز آموزش ایآ نکهیحرکت شتابان است و ا نیا
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از اقدامات مخرب و حمالت  یریجلوگ

 سازیپیادهکه هدف آن  باشدیم "یبریسا

و  یپردازش یهابخش کپارچهیساختار 

 سیستم .استنفوذ  صیتشخ تمیالگور

ا شبکه رهای تشخیص نفوذ، کلیه فعالیت

کرده و با استفاده از اطالعات  لیوتحلهیتجز

 تیموجود بر روی پایگاه داده خود وضع

ین شبکه را تعی تینرمال بودن فعال رینرمال/غ

 یطرح برا نیا یشنهادیپ ساختار. دینمایم

وش ه یهاتمینفوذ، استفاده از الگور صیتشخ

 نتریمهماست.  یتکامل یریادگیو  یمصنوع

آموزش و  تیقابل تمیالگور نیا یژگیو

موجود شبکه  طیبر اساس شرا یسازنهیبه

ان امک یتکامل یریادگی. استفاده از باشدیم

        .خواهد نمود جادیو انعطاف را ا یسازگار

 نفوذ را صیتشخ ستمیعملکرد س توانیم

 :خالصه کرد گامسهخالصه در  طوربه

و  لیب( تحل ،پردازششیپو  افتی( درالف

 .تیو اعالم وضع زیتما ج( ، وسهیمقا

موارد فوق سرعت عملکرد سامانه و  یتمام در

چالش اجرا و  ترینمهممثبت  یکاهش خطا

نفوذ خواهد  صیتشخ یهاسامانه سازیپیاده

است که ابتدا  یاساس ضرور نیبود. بر هم

را کاهش داد.  موردنیاز یهاحجم پردازش

( Dataflowتا )ید انیجر زیآنال کردیرو

. در باشدیم یمطمئن و کاربرد یراهکار

 به محتوا و گرید تا،ید انیجر زیآنال

Payload  نیداشت. در ا مینخواه یازین 

که  میپردازیم ییهایژگیصرفاً به و طیشرا

. ندینمایم انیاتصال و ارتباط را ب طیشرا

با اطالعات  طیشرا نیاست که در ا یعیطب

 منظوربهطرح  نیدر ا . میمواجه باش یکمتر

 یایمثبت از مزا یکاهش نرخ خطا

 یهاو حافظه قیعم یریادگی یهاتمیالگور

LSTM  د. هره گرفته خواهد شبLSTMبه  ها

، شبکه یقبل تیحفظ وضع ییتوانا لیدل

 یرکورد و رکوردها کی نیب سهیمقا ییتوانا

نوع  نیا بی. ترکآوردیقبل و بعد را فراهم م

امکان را فراهم  نیا یتکامل ختارحافظه با سا

و  یتکامل-یجیکه با آموزش تدر آوردیم

 ورتصبه یژگیبه بخش استخراج و ازیبدون ن

 رینرمال و غ تیوضع کیهوشمند به تفک

 نرمال شبکه بپردازد.

برگزاری سلسله وبینارهای 

 علمی تخصصی رویش

-یعلم ینارهایاز سلسله وب ناریوب نیهفتم

صنعت  یش مرکز توسعه فناوریرو یتخصص

با عنوان  رویپژوهشگاه ن یبرق و انرژ

های فناور و اشتباهات رایج شرکت"

ها در مواجه با اختراعات و سایر آپاستارت

مهندس  یآقا با ارائه "فکری هایدارایی

آموخته حوزه فعال و دانش، ریـردیپ انیپو

از سازمان  یو انتقال فناور یفکر تیمالک

روز دوشنبه ر د  WIPO یفکر تیمالک یجهان

 برگزار گردید. 08/10/1399مورخ 

 هایامروزه در اقتصاد در این وبینار بیان شد:

بر دانش و  یخلق ثروت مبتن ان،یبندانش

از آن نقش  یرگیجهیاست و نت مدنظر اطالعات

مانند اعتبار و ) نامشهود هایدارایی یدیکل

 کیحاصل از  جینتا ایوکار و کسب کیشهرت 

دوره است.  نیدر ا (و نوآورانه دیجد یذهن دهیا

آن به  لینامشهود و تبد هایداراییاما شناخت 

و  تیریبه مد« درست»اشراف  ازمندیثروت ن

 یفکر یهاتیاست. مالک یفکر تیحقوق مالک

به ثروت و ارزش خالص  یرینظیارزش ب

نوپا اضافه کرده و شاخص مهم  یهاشرکت

 یاندازهاها و چشمدرآمد شرکت لیپتانس

 قیردقیآن هستند. اما برخورد غلط و غ یرقابت

دانش نادرست  یو عملکرد از رو هاییدارا نیبا ا

 و تیرفتن مالک نیاز ب یموجب هدر رفت و حت

ا با رقب یرقابت تیمز نیمانحصار آنان بوده و ه

بالعکس به دانش آنان اضافه خواهد نمود. 

اشتباهات  یبا بررس نار،یوب نیدر اهمچنین 

و  یگذاردر عملکرد ثبت، حفظ، ارزش جیرا

 ها،دهیازجمله ا یفکر یهاییفروش دارا

 تیرایکپ ،یعالئم تجار ها،تمیاختراعات، الگور

موجود  یبا راهکارها« درست»و... به برخورد 

 یهادر نمونه هاییدارا نیبا ا یالمللنیو ب یمل

    .پرداخته شد یصنعت برق و انرژ
 

 جدید خانواده عضو

 روشن تیفیک رهیتوسعه زنج

 انیرانیروش ا

در ماه اخیر، شرکت توسعه زنجیره کیفیت 

های مستقر روشن روش ایرانیان به جمع شرکت

 سازیپیاده"مرکز پیوست. ایده فناورانه این 

 منظوربه ینفوذ بوم صیتشخ ستمیس

 

 اخبار مرکز
اندازی راه نامهتفاهمانعقاد 

مرکز رشــد  دهندهشتاب

 پژوهشگاه نیرو

در این ماه مذاکرات مرکز با یکی از متخصصان و 

مند برای ایجاد اولین گذاران عالقهسرمایه

مرکز رشد پژوهشگاه نیرو تحت  دهندهشتاب

کاربرد علوم پایه در  دهندهشتاب"عنوان 

به نتیجه رسید و منجر  "صنعت آب و برق لیان

 گشت. مابینفی نامهتفاهم انعقادبه 
 

 
 

 کاربرد دهندهشتاب نینخست انیل دهندهشتاب

 جادیآب و برق بوده که با ا در صنعت هیعلوم پا

به  مندانعالقهامکان جذب  یمناسب کار یفضا

با موضوع علوم  یآپهای استارتحوزهدر  تیفعال

داده است. آمار  را در دستور کار خود قرار هیپا

شته در ر هیعلوم پا آموختگاندانش نیشاغل نییپا

صنعت و علوم  انیم ادیخود و فاصله ز یتخصص

 نیچن جادیا اتیضرور نیترمهماز  یکی دیشا هیپا

ا است بتوان ب دیدر کشور باشد. ام یادهندهشتاب

 و هیعلوم پا انیمناسب، فاصله م ییفضا جادیا

 شرفتهیپ یصنعت را در کشور، مشابه کشورها

 یهاقسمت نیترجذاباز  یکی دیکاهش داد. شا

 هیاعلوم پ نیشاغل آماردر صنعت  هیپا علومکاربرد 

ن داشته آ. که ما را بر باشدیم یصنعت یابخشهدر 

 اسبر اس .میبرو سونیابه  دیتول ییجهت شکوفا

صبا،  اتشیآر انیشرکت ل نامهتفاهم نیا

 120فوق را در فاز اول به مساحت  دهندهشتاب

 شیساختمان رو کی یمترمربع در طبقه منف

 ندهیکرده و در دوماهه آ یاندازراه رویپژوهشگاه ن

خود را با عنوان انتگرال  یآپاستارت دادیرو نیاول

کار خود   دهندهشتاب نی. ادینمایمصنعت برگزار 

 یآپرا با استقرار حداقل دو هسته فناور استارت

 سال انیاست تا پا دواریشروع خواهد کرد. مرکز ام

با حضور  دهندهشتاب نیاز ا ییرونما یجار

 .ردیصورت گ رویحوزه ن یعال یهامقام
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 یصنعت برق و انرژ یمحترم مرکز توسعه فناور سیرئ مصاحبهادامه 
 

 علم و فناوری در اکوسیستم نوآوری کشور چیست؟ هایپارک: نقش سؤال

 ثروت   تولید چرخه در مؤثری سهم و شوندمی معرفی …های مختلفی همچون پارک تحقیقاتی، علمی، فناوری و های فناوری در جهان با عنوانپارک

 انشد بر تمرکز این درواقع. است ثروت به دستیابی برای تخصصی دانش از استفاده بر هاپارک این تمرکز. دارند توسعهدرحال و یافتهتوسعه جوامع

روت، شود. در این مدل از تولید ث، شناخته میاندیافتهگسترشدر جوامع  ترپیشهای صنعتی که ها با شهرکپارک گونهاین تمایز وجه عنوانبه پیشرفته

ها های فناوری عمالً برای تسهیل گری  در دستیابی شرکتشود و پارکزیادی می تأکیدبر نوآوری و استفاده از افراد مستعد و نخبه برای رسیدن به آن 

 .کنندمیتالش هایی، به چنین نوآوری

ن گ رد هم بیایند تا ای یکجاشود تا اعضای مختلف اکوسیستم فناوری و نوآوری در های فناوری این است که تالش مینکته دیگر در ارتباط با پارک

ای هشرکت ویژهبهکند تا کمک می درنهایتهای عضو  این چرخه را مستمر کند و گسترش دهد. همه این موارد ، ارتباط میان شرکتمجاورت جغرافیایی

 .دانشگاه و صنعت وجود دارد، گذر کنند و چرخه تولید کشور را بهبود دهند دیگرعبارتبهنوپا بتوانند از دره مرگی که میان دانش و صنعت و 
 

 ؟کندمیمستقر در آن ارائه  هایشرکتعلم و فناوری چه خدماتی به  هایپارک: سؤال

 .جویندمیزیر بهره  هایحمایت. دهندمیمستقر در آن ارائه  هایشرکتزیر را به  هایسرویسخدمات و  عموماً هاپارک

 ایبیمهفنی، مالی،  هایمشاوره، 

 حصول و تبلیغات، بازاریابی هایمشاوره 

 از عرف جامعه، ترقیمتارزاناهی و آزمایشگاهی بسیار خدمات کارگ 

  تسهیالتی و مالی، هایصندوقمعرفی به 

  ملی، هاینمایشگاهدر  هاآنتسهیل حضور 

  وکارکسبخود را در آن ایجاد کرده و  موردنیازتا ساختمان اداری و کارگاهی  گذاردمی هاشرکتپارک از فضاهای در اختیار  خود، زمین در اختیار 

 .شودمی)تا( چند ده سال بین شرکت و پارک منعقد  بلندمدتیک قرارداد  این صورتخویش را توسعه دهند. در 

  شودمیبرخوردار  ایبیمهمالیاتی و  هایمعافیتاز. 

 ( از فضاهای کاری و کارگاهی پارک استفاده نماید.بلندمدتاستیجاری ) صورتبه 

  کردن محصوالت خود استفاده کند. بنیاندانشپارک برای  هایحمایتاز 

  و صادرات محصوالت خود استفاده کند. گذارهاسرمایهپارک، برای جلب  تضامیناز اعتبار و 
 

 : چه تعداد پارک و مرکز رشد در پهنه کشور داریم؟سؤال

بیش از  قطعاًکه در هرکدام  مرکز رشد است. هر استان حداقل یک پارک علم و فناوری فعال دارد 190پارک و حدود  44دارای  کشوردر حال حاضر، 

های هکه در زمین خوددارندمراکز رشد وابسته به  هادانشگاه. بعالوه اکثر خوددارنداغلب خود چند مرکز رشد وابسته به  هاپارکشرکت استقرار دارند.  50

پارک وابسته به جهاد دانشگاهی، یک پارک وابسته به  3پارک وابسته به وزارت علوم،  35 پارک فعال در کشور، 44اگون فعالیت دارند. از مجموع گون

اد ه آز، یک پارک وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، یک پارک وابسته به دانشگا ICTمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، یک پارک وابسته به وزارت

های پارک دانشگاهی شامل دانشگاه 7ای و پارک منطقه 28پارک وابسته به وزارت عتف  35از  .اسالمی و یک پارک علم و فناوری خصوصی هستند

 .تهران، شریف، تربیت مدرس، شهید بهشتی، سمنان، تحصیالت تکمیلی زنجان و تحصیالت تکمیلی کرمان هستند
 

 جه سهمی در اقتصاد کشور دارند؟ آمار و ارقامی دارید؟ بنیاندانش هایشرکت: سؤال

 

 1398 1396 شاخص

 میلیارد تومان 132.34 میلیارد تومان 8000 میزان فروش

 میلیون دالر 99 میلیون دالر 263 میزان صادرات

 9213 6267 مستقر هایشرکتتعداد 

 --- نفر 42043 پارکی هایشرکتشاغل در 

 هزار میلیارد تومان 150 میلیارد تومان 28000 ارزش سهام در بورس
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 از دستاورد واحدهای فناور مرکز خبر ویژه آیین رونمایی
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فناور آن مرکز در روز  یواحدها یدستاوردهایکی از از  ییمراسم رونما رو،یپژوهشگاه ن یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور یبه گزارش روابط عموم

و منابع  قاتیمعاون محترم تحق ا،یدکتر محمدصادق اول یبا حضور آقا 04/11/1399شنبه مورخ 

مهندس  یآقا  رو،یپژوهشگاه نفناوری محترم  معاونمهندس مرجانمهر،  یآقا رو،یوزارت ن یانسان

 سیرئ ،یشبگاه فیلطدکتر غالمرضا  یآقاو  زیمحترم شرکت موتوژن تبر رعاملیمد ،یمیطاهر رح

 .دیبرگزار گرد رویمحترم مرکز رشد پژوهشگاه ن

 سربکیموتور بدون گ"تحت عنوان  رایی شرکت توان گستر ومراسم از محصول فناورانه نیا در

شده است، و ساخته یطراح زیکه به سفارش شرکت موتوژن تبر "لوواتیک 6/9دائم  سیمغناط

صد در کی ریز نییپا اریگشتاور بس لیبه رپ توانیمحصول م نیبارز ا یهایژگیگردید. از و ییرونما

 .شودیم استفادهمحرکه آسانسور  ستمیس درمتر اشاره نمود که  وتنین 800گشتاور  نهیشیو ب

به  رمقدمیعنوان میزبان ضمن عرض خدکتر غالمرضا لطیف شبگاهی به یآغاز مراسم آقا در

مرکز و ارائه دستاوردهای واحدهای فناور مستقر  اجمالی شرکت توان گستر ویرا در تولید این محصول، به معرفی یهااز تالش ریمیهمانان محترم و تقد

ناورانه ف یهاتیسابقه فعال انیب با و مدیر پروژه  شرکت توان گستر ویرا رهیمدئتیعنوان عضو هبه ییمهندس حسن رضا یدر آن پرداختند. سپس آقا

آقای رضایی عنوان رانی در این سخن پرداخت.دستاورد شرکت این پیرامون  شرکت به ارائه توضیحاتی

در مصرف  ییجوصرفه بر تأکیدبا  یدر حوزه برق و انرژ فعالیت کردیبا رو 95در سال  شرکت نیا کرد،

و استفاده از  نانیاطم تیقابل طهیانباشت دانش و تجربه در حتشکیل شد و یکی از اهداف آن  یانرژ

 در اکنونهمما : ندگفتخود  سخنان انیدر پا ییرضاآقای  .و توسعه محصوالت است یآن در طراح

 میاتوانستهکه  هستیم و یخودروساز عیاز صنا یکیبرای  یبرق یخودرو لوواتیک 90موتور  یطراح حال

خودرو در مصرف سوخت  تواندیخود م نیکه ا میبرس لوگرمیک 30موتور به وزن  لوگرمیک 90از وزن 

 بر دیتأکبا این آیین مدیرعامل شرکت موتوژن تبریز بودند که  ن بعدیسخنرا کند. ییجوصرفه

داخلی کشور در مجموعه خود، از زحمات شرکت  داتتولی برهیاز محصوالت فناورانه با تک یریکارگبه

 این آیین . در ادامهندو مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی تقدیر به عمل آورد ویرا توان گستر

و  نددیاد نمو کشوردر صنعت برق  قاتیتحق یاصل ونددهندهیپعنوان به رویاز پژوهشگاه ن رویپژوهشگاه نفناوری محترم معاون مهندس مرجانمهر،  یآقا

ناور را های فایشان پوشش ریسک شرکتدانستند.  یصنعت یهارا به شرکت انیبندانش هایشرکتاین رویداد را مصداقی بر اراده پژوهشگاه در اتصال 

بنیان و های فناور و دانشجانبه از شرکتدر ساخت محصوالت موردنیاز صنعت، حمایت همه

های مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی سازی محصول شرکتحمایت از تجاری

دکتر اولیا معاون  یمه آقادر اداهای آن دانستند. گیریپژوهشگاه نیرو را ازجمله وظایف و جهت

ر و تولیدات داخلی کشو زبر حمایت ا تأکیدمحترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ضمن 

استفاده از توان واحدهای فناور داخلی در ارائه محصوالت جدید و فناورانه در راستای عمل به 

رهنمودهای رهبر معظم انقالب در خصوص جهش تولید با اتکا بر توان و دانش فنی نیروی 

رسیدن  روعنوان بستری برای تحقق این امر و به منصه ظهجوان کشور، مراکز رشد را به

ار کشور در دستور ک یداخل دیاز تول تیحماایشان بیان نمودند،  تند.استعدادهای داخلی دانس

 کردیرو نیقرار دارد و با ا رویوزارت ن

 یابیدست باهدفو فناورانه  دیدر ارائه محصوالت جد یفناور داخل یکه استفاده از توان واحدها

 ایشان .است شدهیزیربرنامهجوان کشور  یروین یبا اتکا بر توان و دانش فن دیبه جهش تول

 یاژهیتوجه و روی: وزارت نندداد حیتوض هایدر توسعه فناور رویوزارت ن یهااقدامضمن اشاره به 

 یکند که در بخش فناور جادیاز عناصر را ا یاکرده و توانسته مجموعه ینوآور ستمیبه اکوس

 شتریکه ب روینقش پژوهشگاه ن رو،ین ریوز یو منابع انسان قاتیتحق معاون .نقش دارند

 یتجربه خوب کی: دندش ادآوریآقای اولیا بزرگ در کشور است،  قاتیتحق قیو تزر یسازفراهم

است  نیما ا فهی، وظکندیمبه جامعه نگاه  ینگاه مل کیبا  روی: پژوهشگاه نندافزود و همچنین .اجراست حال در رویباز در وزارت ن یو فناور بومستیزاز 

 و درنهایت بیان نمودند: .میاسازیمهرا به صنعت  انیبندانش یهاورود شرکت دی، ما با میارائه ده عیصنا ریالگوها را به سا نیا  ،یالگوساز کردیکه با رو

 رویپژوهشگاه ن کهیطوربهرا فراهم ساخته  یرینظیبفرصت  نیو ا شودیگرفته م یجد یو عرضه فناور یفناور یکه تقاضا میادهیرس یااکنون به مرحله

 با جامعه است. یمحل اتصال فناور

نامه رونمایی گردید و تفاهمو آقای مهندس رحیمی دکتر اولیا  یتوسط آقا لوواتیک 9.6دائم  سیمغناط ربکسیمراسم از موتور بدون گ نیپایان ا در

 د.به امضا رسیشرکت توان گستر ویرا آقای مهندس علیرضا جوادی مدیرعامل  وشرکت موتوژن تبریز آقای رحیمی مدیرعامل  نیمابیف انتقال دانش فنی

 عقد قرارداد انتقال دانش فنی بین دو شرکت خواهد شد. مقدمه نامهتفاهماین 
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

 پارک علم و فناوری شریفاین شماره: 
در سال  ت،یمحدود نیکه در دستور کار دولت قرار داشت، با برداشته شدن ا یاستان یهاتوسعه پارک تیدوسال محد 8پس از  فیشر یدانشگاه صنعت

وزارت  ازبودجه جداگانه  فیپارک و رد سیموفق به اخذ مجوز تأس 93نمود و سرانجام در سال  یپارک علم و فناور یاندازاقدام به ارائه درخواست راه 92

پارک آغاز  یجد تی، فعال95وزارت عتف در آبان  یپارک را دارند قرار گرفت و با ابالغ اساسنامه از سو سیکه مجوز تأس یدانشگاه 5عتف شد و جز 

داشته  تأکید آن بر اندازو چشم یدر برنامه کار زین سیو هنگام تأس رودیگونه که از آن انتظار مهمان فیشر یدانشگاه صنعت یعلم و فناور پارک .شد

ا بتوانند ت ستا انیدانشگاه یستگیو بروز استعداد و شا یسازتوانمند یالزم برا طیآن، فراهم کردن شرا یاست که هدف اصل ”یپارک دانشگاه“ کیاست، 

 یهاارکها )پرکپا ریپارک با سا نیا نیحل مسائل جامعه گام بردارند. بنابرا یدر راستا ینیآفرفناورانه و ارزش یکارهاوکسب یدارسازیو پا جادیدر جهت ا

  .دینما لیتبد یمل یگوال کیدارد آن را به  یارتباط تنگاتنگ و هدفمند با دانشگاه، سع یمتفاوت است و ضمن برقرار اری( بسیاستان
 

 پارک دهندهلیتشکاجزای 
 شرفتهیپ یهایمرکز رشد فناور -1

استقرار و دفتر کار  یفضا نیمرکز ضمن تأم نیشد. ا سیتأس 1382در سال  فیشر یدانشگاه صنعت یپارک علم و فناور شرفتهیپ یهایمرکز رشد فناور

و  یابیزاراب ،یغاتیتبل ،یامشاوره ،یبا ارائه خدمات متنوع آموزش ف،یبرخاسته از دانشگاه شر ینوپا یهاشرکت یبرا فیشر یدر مجاورت دانشگاه صنعت

  .ابدیکاهش  هانهیشده و مخاطرات و هز لیمحصوالت تسه یسازیتجار ندیتا فرآ کندیمنوپا کمک  یوکارهابه رشد کسب یسازشبکه
 

 فیشر دهندهشتاب -2

خالقانه  یهادهیپرورش ا یبرا 93سال  یاز ابتدا یرسم طوربهخود را  تیفعال ران،یا یدانشگاه دهندهشتاب نینخست عنوانبه فیشر دهندهشتاب

 یپارک علم و فناور رمجموعهیز یاز نهادها یکی عنوانبه دهندهشتاب نیآغاز کرده اســت. ا فیشر یدانشــگاه صنعت النیالتحصفارغو  انیدانشــجو

یم تیحما یافزارو سخت یو مهندس یاطالعات و ارتباطات، فن یفناور یهادر حوزه یبر فناور یمبتن یهاپآتارتاز اس ف،یشــر یدانشــگاه صنعت

شوند  رشیپذ فیشر دهندهشتابدر  توانندیباشند م فیشر لیالتحصفارغ ایآن دانشجو  گذارانانیاز بن یمیآنکه حداقل ن شرطبهها پآاستارت نی.اکند

 . .رندیخود بهره بگ یوکار نوپاتوسعه کسب عیو از خدمات آن جهت تسر
 

 یهوشمند شهر یهایمرکز فناور -3

 ماهبهشتیدر ارد یتعالیبارکار خود را با استعانت از  فیشر یدانشگاه صنعت یوابسته به مرکز رشد پارک علم و فناور یهوشمند شهر یهایمرکز فناور

با در  رکزم نیمعطوف ساخته است. ا ینوآورانه جهت حل مسائل شهر یهاو طرح هادهیاز ا تیخود را به حما یاصل تیآغاز کرده و مأمور 1398سال 

 . کندیم یرسانخدمت شیخو انیبه متقاض یو اختصاص یکار اشتراک یدادن فضا اریاخت
 

 ناحیه نوآوری شریف
 ریکه در مس شودیاطالق م گرانیاز باز یابه مجموعه ینوآور بومستیاست. ز ییایمکان جغراف کیبر  یمبتن ینوآور بومستیز کی ف،یشر ینوآور هیناح

 یانمندتو ت،یمتناسب با مأمور« خلق ارزش مشترک» یهستند و برا لیوکار( دخو رشد کسب جادیتا ا دیجد دهیوکارها )از لحظه خلق اکسب یریگشکل

 .پردازندینقش م یفایخود به ا یمحور یستگیشا ای

یم تیریمد یتوسط بخش خصوص هاآن تیبوده است که اکثر ینوآور بومستیز کی گرانیشاهد حضور انواع باز فیشر ینوآور هیناح بومستیز امروزه

 یوکارهاکسب ییشکوفا یو مستعد برا ایپو ییفضا جادیموجب ا هاآن انیو روابط متقابل م ییافزاو هم گرانیاز باز کیهر  فردمنحصربه یها. نقششوند

 منطقه شده است.  نینوآور در ا
 

 برج فناوری طرشت
 3200از  شیبه مساحت ب ینیدر زم یو اکبر یآب، خاک، توسعه )ساخت( در تقاطع بلوار صالح ه،یشرکت سرما یگذارهیطرشت با سرما یبرج فناور

 انیبندانش یهابه شرکت فیشر یپارک علم و فناور تیبا عامل یواحد 120برج  نیمترمربع در دست احداث است. ا 26000 یربنایمترمربع و در ز

 .در آن مستقر خواهند شد انیبندانش یهاو شرکت دیخواهد رس یبرداربرج به بهره نیا 99است. در زمستان سال  واگذارشده یقاضمت

 تیاهم دهندهنشاناست که  یکشور خواهد بود، استفاده نشدن از اعتبارات دولت یفناور رساختیز نیترپروژه که بزرگ نیدرخصوص ا تیحائز اهم نکته

و  یعلمتهران، معاونت  یهمچون شهردار یعموم یهانهاد یلگریتسهو  تیامر با حما نیتحقق ا. باشدیم گریکدیبا  یبخش خصوص گرانیباز مشارکت

 شده است. سریم فیشر یدانشگاه صنعت یپارک علم و فناور تیو هدا یجمهور استیر یفناور

 

 کی، طبقه 15کوچه پارس، پالک  ،یخانیلطفعل ابانیخ ،ینور اهللفضل خیبه سمت بزرگراه ش ،یموریت دیشه دانیتهران، طرشت، م آدرس:

 www.techpark.sharif.ir سایت:وب
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 بیشتر بدانیم

 (RTO) یپژوهش و فناور یهاسازمان

تکامل  ریدر سشود. ( پرداخته میResearch & Technology Organisationهای پژوهش و فناوری )در این یادداشت کوتاه، به معرفی سازمان

 یاست. مفهوم نظام مل «ینوآور ینظام مل» کردی، روهاآن نیترافتهیشده است که تکاملتجربه یمختلف یهاکردیرو یو نوآور یعلم، فناور یگذاراستیس

 «یوآورن ینظام مل. »افتیبرگک، هکرت و همکاران توسعه  یوسین ستیی، ادکوننلسو ،مطرح و بعدها توسط لوندوال منیبار توسط فر نیاول ینوآور

 .کندیدنبال م یمل یرا در مرزها یتوسعه نوآور تاًیو نها یاز دانش و فناور یبردارانتشار و بهره د،یتول یتعامل یندیاست که در فرا یینهادها رندهیدربرگ

 گرانیباز انیم ایپوو فقدان تعامالت  یکیتکنولوژ یهاهیضعف در پا لیتوسعه به دلدرحال یشورهادر ک ژهیوبه «ینوآور ینظام مل» یاجزا ترینمهماز  یکی

 یهارساختیاز ز یدانشگاه، صنعت و دولت بوده و بخش مهم نینقش حلقه واسط ب فاکنندهیهستند که ا «یپژوهش و فناور یهاسازمان» ینظام نوآور

و حرکت به سمت اقتصاد  یمحور، جهش تکنولوژ یریادگی یندهاینقش در فرآ ترینمهم دیو با دهندیم لیرا تشک یو نوآور یتوسعة علم، فناور

 .را داشته باشند انیبندانش
 

 یپژوهش و فناور یهاسازمان یریگشکل لیو دال هاضرورت

 شکست() یینارسابه سه نوع  «یپژوهش و فناور یهاسازمان» یریگشکل لیضرورت و دال درباره کیاروپا در مباحث تئور قاتیمشاوره تحق ئتیه

 :کرده که عبارت است ازاشاره یاساس
 

 بازار یینارسا (الف

 جادیاقدامات، ا نیاز ا یکی. باشدینظران ممورد اتفاق اکثر صاحب باًیانجام دهد، تقر یبازار اقدامات ییرفع نارسا یبرا ستیبایدولت م نکهیمورد ا در

هستند  ییهاو توسعه سازمان جادیها به دنبال ادولت نیبنابرا باشد؛یو ارائه خدمات مرتبط با آن م نینو یهایعرضه علوم و فناور یالزم برا یسازوکارها

ها موردتوجه دولت «یپژوهش و فناور یهاسازمان»ها، و دانشگاه یمراکز دولت یجابه نکهیا یبپردازند. ول یعموم ینوع کاالها نیکه بتوانند به ارائه ا

یو فناورانه و عرضه خدمات م یعلم یدستاوردها یسازیبازار در تجار یهازمینوع سازمان و استفاده از مکان نیا شتریب ییکارا لیاند، به دلقرارگرفته

 .باشد
 

 یستمیس یی( نارساب

 یهاافراد با تخصص نیتعامالت ب جادیها، دوم اشبکه جادیاول ا پردازند؛یشکست م نیبه رفع ا نهیمعموالً در دو زم «یپژوهش و فناور یهاسازمان»

 یجارت حصولبه م دهیا کی لیتبد ایدانش  دیتول یکپارچگیمنظور به یعلم رشتهاز چند  نیمتخصص یبا همکار عموماً نینو یهایمختلف. توسعه فناور

. کندیکمک م سکیبه ارائه محصول و کاهش ر یابیسرعت دست شیبه افزا نانیدانشمندان، مهندسان کارآفر نیتعامالت ب یاست. برقرار ریپذامکان

 .دارند یمشکالت هاتیفعال نیا یهردو ایو  کیمعموالً در  یتجار یهاها و بنگاهمانند دانشگاه ییهاسازمان
 

 هاتیدر قابل یینارسا (ج

نو و امثال آن باشد و هم  یهایدر فناور قیدر درک و تطب یناتوان ،یریادگیضعف در  ،یریپذاز عدم انعطاف یممکن است هم ناش هاتیدر قابل یینارسا

تحول و  یرا برا الزم راتییو نتوانند تغ ندیموجود را دنبال نما ریمس شهیها همبنگاه شودیموجب م تاً ینداشتن منابع مناسب که نها اریاز در اخت یناش

ارائه خدمات  قیها و هم از طرشبکه جادیا قیهم از طر توانندیستند که مه ییهاسازمان «یپژوهش و فناور یهاسازمان»تکامل خود صورت دهند. 

 .ندینما فایا یینارسا نیدر رفع ا ینقش مهم یو تجار یفن ،یامشاوره
 

 پژوهش و فناور یهاسازمان تیکارکرد و گستره فعال زکننده،یمتما یهایژگیو

و گرا )به شکل شفاف  یشرکت ریغ ،یدولتمهین ای یها مستقل، عمومسازمان نیاند از اشده عبارتمطرح یهاصهیخص نیتریموضوع، اساس اتیمرور ادب با

 دهند لیرا تشک یمل «ینظام نوآور»از  یبتوانند بخش مهم دیبا ای توانندیکه م اندشدهسیفرض تأس نی( بوده و با ایحیبه شکل تلو ایو 

 (یدوگانه است )کمک دولت و جذب مشتر هاآن یمنابع مال نیتأم .1

 ینوآور رهیمفقود زنج یهاو درواقع مکمل حلقه ی)چرخه( نوآور ندیفرا یهاشکاف پرکنندهها سازمان نی: عمالً اباشدیمتنوع م هاآن تیگستره فعال .2

 .( در هر کشور هستنداستیس یریادگیتا  یساز استیس)از  یگذاراستیس ندیو فرا

 ینوآور یمل یهاکه در نظام یواسط یها. سازمانباشدیم دیو تول قاتیتحق نیها واسط بودن بسازمان نیا ینقش اصل ،ینوآور ینظام مل دگاهیاز د .3

 .دارندنظام را بر عهده نیموجود در ا یاجزا انیتعامالت م لیتکم
 

 رانیدر ا دایکاند یهاسازمان

سازمان  ،یبه: جهاد دانشگاه توانینمونه م ینقش باشند که برا نیا فاکنندهیا توانندیم یمتعدد یهاگفت، سازمان توانیتوجه به مطالب فوق م با

 ها اشاره کرد.و برخی از پژوهشگاه (یناورعلم و ف یهاپارک ،یعلم و فناور ژهیمجتمع شده )مانند مناطق و یمؤسسات فناور ،یصنعت-یعلم یهاپژوهش
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 یگرانش یباتر یفناور                

با  میعظ یکیالکتر یبرج لیجرثق کی س،یاز کشور سوئ نیکاست-در شهر آربدو

مرتفع از  یستون دنیحامل در حال چ یبازو 6متر و مجهز به  120ارتفاع 

ره دوبا لیقرار است جرثق گریاست. چند روز د گریکدی یفشرده رو یهابلوک

 نیا یگرانش یانرژ لیمنتقل کند و از تبد نیها را از باال به سطح زمبلوک

 ی، مبدع طرح فعلEnergy Vaultت برق استفاده کند. شرک دیتول یها برابلوک

الت مشک نیتراز بزرگ یکیروش توانسته  نیا با کمکباور است که  نیبر ا

مانند  یمنابع دیتول وستهیمتناوب و ناپ تیرا حل کند: ماه ریپذ دیتجدمنابع 

و مصرف در شبکه  دیتول زانیم ننتوا شودیکه باعث م یو باد یدیخورش یانرژ

اد تعد دنیچ یبرا یبرج لیجرثق کیشرکت از  نیداد. ا قیتطب یراحترا به

از برق  لیجرثق نیا ازیموردن یانرژ. کندیاستفاده م یتن 35 یهااز بلوک یادیز

 یافزارنرم ستمی. سشودیم نیتأم یو باد یدیاز منابع خورش یدیمازاد تول

مازاد  یصورت خودکار  از انرژکه بتواند به شدهیزیربرنامه یاگونهبه لیجرثق

 یا براتقاض یاستفاده کند. وقت یبتن یهااز بلوک ییهاساخت برج یشبکه برا

ها از کبلو آوردن نییپاشروع به  لیجرثق رد،یبگ یشیپ دیتول زانیاز م یانرژ

ج بر یباال تها از ارتفاعاحاصل از سقوط بلوک یجنبش یو از انرژ کندیبرج م

 ی. سازوکار فعلکندیبرق استفاده م دیژنراتور و بازتول کیانداختن  به کار یبرا

م باشد، ک یانرژ یتقاضا برا یاست که وقت گونهاینوالت  یانرژ یابداع ستمیس

روع ش ،یدیو خورش یاز منابع باد یدیتول یبا مصرف مازاد انرژ یبرج لیجرثق

با  یاسازه بیترت نیبدو  کنندیم گریکدی یرو یتن 36 یهابلوک دنیبه چ

 یکیالکتر یساخته خواهد شد. انرژ یخاک یهامتر از بلوک 120 ییارتفاع نها

 یانرژ یتقاضا زانی. مشودیم رهیدر سازه ذخ یگرانش یانرژ کلبهمازاد شبکه 

 ،یبه انرژ ازی. در زمان نشودیافزار محاسبه منرم به کمکو  یاصورت لحظهبه

از  دشدهیتول یجنبش ی. انرژکندیها از برج مبلوک یهیشروع به تخل لیجرثق

 .شودیبرق استفاده م دیژنراتور و تول به حرکت درآوردن یها براسقوط بلوک

 یبرج بلوک 20از  یبا برخوردار Energy Vaultاستاندارد  یگرانش ستمیس کی

 کند. نیهزار خانه را تأم 40 ازیموردن یروزشبانه یانرژ تواندیم

 پارس شهیاند کانیشرکت کارن ؛معرفی واحدهای مرکز

 یفرزانه جاجرم حانهیر :مدیرعامل

 88376889: تماس شماره

 reyhaneh_farzaneh65@yahoo.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 
  GISسازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر سامانه پیاده

 :فعالیت زمینه

در تمام  یافزارو نرم یمهندس یفن ینظارت و اجرا ،یامور مربوط به طراح هیکل 

 آب و برق یهاشیگرا

 :طرح خالصه

انتقال و توزیع برق، انجام  یهامناسب از شبکهبرداری ریزی و بهرهبرای طراحی، برنامه
( بسیار DIgSILENTو  CYMEافزارهای تحلیلگر )مانند مطالعات شبکه با استفاده از نرم

بایست شبکه افزارهای تحلیلگر، میحائز اهمیت است. برای انجام مطالعات شبکه در نرم
یکی از راهکارهای  .شود یسازهیو شب یسازافزارهای مذکور مدلمربرق با تمام جزئیات در ن

تحلیلگر، استفاده از اطالعات  یافزارهاشبکه توزیع برق در نرم یسازهیعملی برای شب
یا همان سیستم اطالعات جغرافیایی، سیستمی  GISباشد. می GISموجود در پایگاه داده 

 تاست که در آن مشخصات جغرافیایی و توصیفی )که در اینجا مشخصات فنی تجهیزا
گردد. هدف اصلی این طرح، فراهم ذخیره میدر آن شبکه برق است( مطابق آخرین تغییرات 

یک و مدیریت اطالعات دینام )منطبق با آخرین وضعیت شبکه برق(نمودن بستر مطالعاتی 
طور خودکار شبکه توزیع شده است که بهباشد. در این طرح سیستمی ارائهشبکه برق می

 CYMEافزارهای تحلیلگر در محیط نرم GISشده از محیط رات انجامبرق را با آخرین تغیی
کند. اصول کاری این طرح، تبدیل اطالعات از محیط می یسازادهیپ DIgSILENTو 

GIS تحلیلگر  یافزارهابه نرمCYME  وDIgSILENT باشد. همچنین طرح مذکور، می
  .را داراست GISقابلیت انجام مطالعات شبکه ازجمله پخش بار و نمایش نتایج در محیط 

 :هدف بازار 

 ای.منطقه برق یهاشرکت برق، و نیروی توزیع یهاشرکت 

برق اهواز نصب و مورد  عیمحصول در شرکت توز نیا لوتیاپ :وضعیت آخرین

انعقاد قرارداد  یبرا یزنیاکنون شرکت در حال راقرار گرفته است. هم یبرداربهره

 برق تهران بزرگ، استان قم و استان خوزستان است. عیتوز یهابا شرکت
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 یموسسه آموزش عال: برگزار کنند ،1399 اسفند 15 ،"رانیا وتریبرق و کامپ یمهندس یهاتازه یکنگره مل نیهشتم" .1

 .تهران -رانیا یبوم یهایفناور. رانیا یو برودت یحرارت ی. مهندسبانیاد

و  رانیدر ا کیو مکاترون کیمکان وتر،یبرق، کامپ یدر مهندس یارشتهنیب قاتیتحق یالمللنیبکنفرانس  نیچهارم " .2

 .تهران -یدائم رخانهیدب، برگزارکننده: 1399 اسفند 20، "جهان اسالم

 –کنفرانس یدائم رخانهیدب، برگزارکننده: 1399 اسفند 24، "یو علوم مهندس کیبرق، مکان یالمللنیبکنفرانس  نیاول " .3

 .هلند -آمستردام

: برگزار کنند ،1399 اسفند 25، "رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یدانش و فناور یالمللنیب شیهما نیپنجم " .4

 .تهران - توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان یهاشیهما برگزارکنندهموسسه 

برگزار  ،1399 اسفند 26، "یو تکنولوژ یعلوم، مهندس نهینوآورانه در زم یها یفناور یالملل نیکنفرانس ب نیششم " .5

 .تهران - شرکت همایش آروین البرز: کنند

 
 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 

    
   

http://www.eptp.ir/
mailto:info@eptp.ir

