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 سخن نخست            

از  یسهم خواه یمختلف برا یها. فارغ از تالش بخششودیکشور محسوب م یمال یاسناد باالدست نیو مؤثرتر نیتراز مهم یکی یقانون بودجه سنوات

اما  رق. صنعت بخوردیقانون رقم م نیمختلف در بطن هم یهانهادها و ارگان ع،یصنا یاز سرنوشت مال یکه بخش مهم رفتیپذ دیساالنه، با یهابودجه

از آنکه دنبال  شیپ شود،یآن محسوب م یرو شیچالش پ نیترمهم مدتیبودجه مستمر و طوالن یصنعت که همچنان کسر نیدارد. ا یداستان متفاوت

 .به اقتصاد آشفته و نا تراش سامان ببخشد یتا حد کندیم یریگیرا پ یقانون یهاو تبصره هاهیاز بودجه باشد، الحاق اصالح یسهم خواه

 نیاز ب یاشهیر یصنعت را به شکل نیعمالً تراز اقتصاد ا نکهیعالوه بر ا ن،یمشترک یآن برا یاارانهی متیبرق و ق یفیتکل ینحوه تعرفه گذار قتیحق در

 یفیشده و تکلتمام متیتوجه ققرار بوده فاصله قابل قتیمنجر شده است. در حق عیوس اریبس یاصنعت، با دامنه نیهنگفت ا یهایبرده، به انباشت بده

 یونقان فیتکل نیشود. عدم تعهد دولت به ا زیوار رویحساب وزارت ناز صنعت برق از جانب دولت به تیبودجه و قانون حمابرق، هرساله بر اساس قانون 

وزارت خانه در پرداخت  نیا یاز دولت، ناتوان رویو انباشت مطالبات وزارت ن یبدعهد نیا حاصل .صنعت برق است یابودجه یهاچالش نیتراز مهم یکی

 یبرا یاهرم فشار قانون کیو نبود  دیتومان رس اردیلیهزار م 25برق امسال به مرکز  دکنندگانیمطالبات در حوزه تول نیاست. ا یمطالبات بخش خصوص

 یپوشچشمبلرقایغ یبلکه الزام ست،ین یابودجه شنهادیپ کیبرق، تنها  یفیشده و تکلتمام متیق التفاوتابهمتعهد کردن سازمان برنامه جهت پرداخت م

 .کشور است داریاز برق پا انتیبرق و ص یردولتیغ دکنندگانیتول یهالیحفظ پتانس یبرا

به مدار، پشت سر  هایمناسب و بازگشت برقاب یهاحاکم بر بخش صنعت و بارش دیرا به مدد رکود شد ریاخ یهاسال کیکه صنعت برق پ مینکن فراموش

 یهاروگاهیاز شدت گرفتن بحران در ن یریمصرف، جلوگ یمنطق شیو افزا یصنعت نیسال کم بارش، بازگشت رونق به مشترک کیگذاشته است. با احتمال 

 .کرد یشیاندآن چاره یبرا 1400در بودجه  توانیاست که قطعاً م یضرورت مل کی کنند،یم دیدرصد برق کشور را تول 60به  کیکه نزد یردولتیغ

 یبه روشن شدن ساختار اقتصاد یتا حد ندهیدر بطن قانون بودجه سال آ توانندیم یاسالم یاست که دولت و مجلس شورا نیا یدیکل اریبس مسئله

ید مرون نیهم کمک کنند. ا هاروگاهیسوخت و آب ن نهیهز یارقام مشخص برا نییتع نیو همچن عیانتقال و توز د،یتول یهانهیهز نییصنعت برق، تب

کرده و  برق روشن ییشده نهاتمام متیق فیو تکل نییتع یو صنعت برق را برا رویوزارت ن ریراندمان، مس شیبه افزا هاروگاهین بیعالوه بر ترغ توانند

 دفراهم کن یتا حد یردولتیغ یهاروگاهیبرق از ن دیخر یبرا ژهیوبه کیاستراتژ یکاال نیا یگذارمتیبهبود نحوه ق یرا برا نهیزم

 یهاحوزه در طول سال نیا دهیچالش عد لیبه دل یروگاهیحوزه ن یهایگذارهیاست که سرما نیا ردیمدنظر قرار گ دیکه با یگرید تیحائز اهم نکته

م بازده ک ،یردولتیغ یهاروگاهیبرق ن یارگذمتیدارد که قطعاً انباشت مطالبات، نحوه ق یمتعدد لیافت دال نیمواجه شده است. ا ریچشمگ یبا افت ریاخ

بخش  یگذارهیها هستند. توسعه سرماآن نیترازجمله مهم ها،روگاهین یاندازراه یگزاف برا هیسرما نیتأم یهایو البته دشوار هایگذارهیسرما نیبودن ا

 گذارانهی. عمده سرمانجاندگ ندهیدر بودجه سال آ شودیکرد که م یبنددسته یجزء موارد توانیرا هم م هیسرما نیتأم لیتسه ریاز مس یخصوص

ارز نسبت  یکه بها یطیدر شرا التیتسه نیا یاند. بازپرداخت ارزاتکا کرده یصندوق توسعه مل یارز التیبه تسه یمال نیتأم یبرا هاروگاهین یردولتیغ

ده بدل ش حلرقابلیمعضل غ کیاندک دارند، به  اریبا درصد رشد بس یالیر یکه درآمدها ییهاروگاهین یبرا ژهیوبرابر شده، به نیبه زمان اخذ وام چند

 یراهم ب یارز التیبازپرداخت اقساط تسه یبرا یالیمنظور محاسبه راتکا بهو قابل یساختار قانون کی جادیدر خصوص ا یاالحاق تبصره رونیازا .است

 بخش را خواهد داشت.راهکار نجات کیحکم  هاروگاهین

 از نشریه نیرو و سرمایه شدهبرگرفته
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 یو اجرا یساز میتصم هایزیرساختبهبود 

 لیامکان تحلو  مرتبط یندهایفرا عیسر

 کیدر  یرسازمانیو غ یسازمان یهاداده

 .کپارچهی طیمح

حفظ  یموفق کالن داده عموماً برا یهاپروژه

ه ب ازین یریپذاسیو مق یاستحکام، کارآمد

 یدارند. معمار CAP هیاصول فرض تیرعا

Big data Stack  و مصرف  دیتول یهاداده

 یهاداده یآوربستر جمع جادیبرق باهدف ا

مرتبط  هایدادهو مصرف برق و  دیتول میحج

سال گذشته  10حداقل  یط رساختیز نیبا ا

 یو اجرا هایداده یو  محاسبات کم

بهبود و  باهدف کاویدادهبرخط  هایتحلیل

 دهشتهیهبرق  نعتدر ص برداریبهره شیافزا

 عیسر باقدرت محاسبات یبستر جادیاست. ا

 از شیر سطح بد  (Real-time) لحظه و در

سامانه  نیاهداف ا ترینمهماز  تیپتا با

 یوژاز تکنول  یبیترک رساختیز نی. اباشدمی

 هایدادهرویبر  یو هوش مصنوع تاید گیب

 و شرفتهیپ هایتحلیلبرق  جهت استخراج 

برق  دیتول هایداده. است شدهطراحی یآت

 نهادها ریو سا رویوزارت ن دیتول زانیشامل م

 ،یبیترک چرخه ،یبخار ،یگاز هاینیروگاهدر 

. باشدمی ریناپذ دیتجد اتمی و ی، برقابیزلید

 هایبخشمصرف در  زانیمصرف برق شامل م

 ،یمعابر، کشاورز ییروشنا ،یعموم ،یخانگ

مصارف بوده و شامل  ریو سا ،یصنعت

از اتالف در  یو ناش غیرقانونی هایمصرف

به  توجه. ستین عیتوز هایشبکه

پروژه، در  نیدر ا شدهمطرح های¬یژگیو

به پردازش داده به هر  ازمندیما ن ییحالت نها

ا بود. ب میخواه وستهیدو صورت گسسته و پ

کالن داده  یموفق معمار هایتوجه به نمونه

 یمعمار نهیدو گز نیپروژه ب نیا یازهایو ن

Lambda   و Kappaی، معمار Lambda 

 یاستفاده از سر   .رسدمی نظر به ترمناسب

سال  10 یو مصرف برق ط دیتول یزمان

 بینیپیش هایمدل کارگیریبهگذشته 

ه از ک یمصنوع یشبکه عصب نز،یباکس جنک

ا و تقاض بینیپیش هایروش پرکاربردترین

پروژه استفاده  نیدر ا باشندمی یمصرف انرژ

 شده است.  سازیپیادهو 

ساخت " یمحور دهیفالح با ا دیهندس جمشم

حفاظت  تالیجیانبوه رله د دیو تول

که در جمع  "سه فاز یالکتروموتورها

مرکز بودند پس از اتمام  تیتحت حما یواحدها

موفق، از  یعنوان واحدهادوره رشد خود به

 یراستا جناب آقا نیا در .دندیخارج گرد کزمر

مرکز لوح  یبانیمعاونت پشت ،یغالمشاه

 .ها اهدا نمودشرکت نیا ندگانیبه نما یادبودی

 یآرزو ریدر ادامه مس شانیا یمجموعه برا نیا

 دارد. تیموفق

 جدید خانواده عضو

هزار شرکت توسعه تجارت 

  گذر
ه ب شرکت توسعه تجارت هزار گذر در ماه اخیر، 

مستقر مرکز پیوست. ایده  هایشرکتجمع 

 Big Data یاندازراهو  یطراح"فناورانه این 

Stack رانیو مصرف برق ا دیتول یهاداده 

 نیو همچن و تقاضاعرضه  بینیپیشجهت 

. باشدمی "ایمنطقهمناسب  گذاریقیمت

 یواقع هایدادهعرضه و تقاضا بر اساس  یبررس

در حوزه  پژوهیآیندهمختلف جهت  عیدر صنا

 رانیمهم مد هایدغدغه، از وکارهاکسب

ف مصر یباال نسبتاً. با توجه به رشد باشدمی

 تیاهم نیو همچن کشور ایرانبرق در  یانرژ

 و ضروری یینها یکاال عنوانبه یانرژ نیا

رساخت متناسب با یز ادجیخانوارها لزوم ا

 یبرا میحج هایتحلیلحوزه و  نیا هایداده

 یرا ضرور یاتیو عمل یراهبرد ماتیتصم اتخاذ

 یبستر جادیا یطرح معمار نینموده است. در ا

 موردنیاز هایداده آوریجمعمناسب جهت 

فراهم نموده است با  و تقاضاعرضه  بینیپیش

مربوطه  Open هایداده آوریجمعاستفاده از 

 تأثیر یبرق، دالر و حت یجهان هایقیمتبه 

ز ا یصنعت برآورد درست نیبر ا عیصنا ریسا

در داخل و خارج  یارزش مل نیا متیق زانیم

 ریز هایتیاز قابل یشنهادیپ طرح .نمود رانیا

 است:برخوردار 

 دیتول هایزیرساخت یداده از تمام آوریجمع

 هایداده یساز عیتجم برق،ت داده صنع

صنعت برق  هایزیرساختو  نیمشترک

و  یتیریمد یداشبورد ساز، کپارچهی صورتبه

، سطوح سازمان یتمام یبرا یکارشناس

 ، یسازمان یاطالعات هایبانک سازییکپارچه

 اخبار مرکز

با  ینامه همکارانعقاد تفاهم

 و یانتقال فناور ،یمؤسسه نوآور

  کیمارل یفکر ییدارا

 نهیدر زم یگسترش خدمات توسعه فناور باهدف

فناور صنعت آب و  یهابه شرکت یفکر تیمالک

مرکز توسعه  نیمابیف ینامه همکاربرق، تفاهم

 ،یو مؤسسه نوآور یصنعت برق و انرژ یفناور

ع با موضو ک،یمارل یفکر ییو دارا یانتقال فناور

 ،یدر حوزه نوآور یارائه خدمات کارگزار"

منعقد  "یو انتقال فناور یفکر تیمالک

 پسنینامه، ازاتفاهم نیا یامضا با .دیگرد

از  توانندیمرکز م تیتحت حما یهاشرکت

 ییهانهیدر زم کیمؤسسه مارل یخدمات تخصص

 ریسا ثبت ،یالمللنیو ب یثبت اختراعات مل رینظ

کشورها،  گریو د رانیدر ا یفکر یهاییدارا

 تیدر حوزه مالک یابیو ارز یمشاوره تخصص

و توسعه و انتقال  یالمللنیب ،یحقوق ،یفکر

مشاوره  زیو ن یسازیخدمات تجار ،یفناور

 یفریو ک یحقوق یبه همراه طرح دعاو یحقوق

کسب  یبرا توانندیم انیمند شوند. متقاضبهره

ه ب کیمؤسسه مارل تیسابه وب شتریاطالعات ب

مرکز  تیساوب ایو  www.mipt.irآدرس 

 .ندیمراجعه نما
 

 یهاشرکت یهاتیاز فعال ریتقد

 مرکزاز  شدهخارجموفق 
 یتوسعه فناور مرکزدر ماه اخیر، 

بهره هایشرکت تیاز فعال یصنعت برق و انرژ

 دوران یو مبتکر صنعت پژوه ط یانرژ رویوران ن

 آورد.به عمل  ریمرکز تقداین استقرار در 
 

   
 یآقا تیریکه با مد رویوران نبهره یهاشرکت

 یمحور دهیبا ا مایطاهر س یمهندس عل

و ساخت  یمعکوس، طراح یمهندس"

و  "یروگاهیترموکوپل ن یو مولت موکوپلتر

  یآقا تیریشرکت  مبتکر صنعت پژوه با مد
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 بیشتر بدانیم
 

 دور کار میاهداف افراد ت سازیهمسان ینکته براچند 

است  یاما ضرور؛ گذراندندمی یدورکار صورتبهدر هفته را  باریکحداقل  ،یکار جهان یرویدرصد از ن 52شد،  اعالمکرونا  وعیکه قبل از ش یطبق آمار

اهداف کارمندان و  نیب ییدر خصوص همسو یدیعامل کل کی مسئله نیعملگرا و پرکاربرد را پرورش دهند. ا دور کار میت کیکه کارفرماها بتوانند 

ش یدرصد افزا 56 شانوریبهرهبه اهداف شرکت نقش دارد،  دررسیدن هاآنکه چگونه کار  فهمندمیکارمندان  یوقت دهدمیشرکت است. مطالعات نشان 

 :شودیاز کنند اشاره متا اهداف خود را تر دیخود کمک کن دور کار میبه ت توانیدمیچگونه  نکهیادامه به پنج نکته در خصوص ا در .یابدمی
 

 دیمنظم ارتباط برقرار کن طوربه 
 هباط از راو ارت یمجاز هایرسانپیاممجبور به استفاده از  م،یارتباط مستق جایبهشما  میکه افراد ت درزمانی طیشرا قت،یدر حق م،یتعامل و ارتباط مستق

 یبرا یادیز هایفرصتتا  دیده بیشرکت ترت طیرا در مح نیجلسات منظم و مع توانیدمیمشکل شما  نیحل ا یبرا .است یبحران اریدور باشند، بس

ار همه افراد از ک شودمیو باعث  باشدمی یمیکار ت سازیشبیه یبرا یعال هایروشاز  گرید یکیجلسات روزانه  نی. وجود ادیاشتراک اطالعات فراهم کن

 یفضا کی، شدهتعیین رسانپیام هایکانالبا استفاده از  توانیدمیوجود دارد. شما  مسئله نیا یهم برا یگرید حلراه البته. شندآگاه با گرید هایتیم

را  یجلسات طوفان فکر توانیدمی نی. همچن”دیظاهر شو“کوتاه  هایمکالمهو  عیسر هایپرسش یبرا دیکه در آن بتوان دیکن جادیا تالیجید یادار

مع ج دورهم دیجد هایایدهارائه  یبرا تالیجید صورتبه تواندمیشما  میدستور جلسه مشخص، ت کی در موردبحث  جایبهکه در آن،  دیکن ریزیبرنامه

و  ردیتا اهداف شرکت سرلوحه کار قرار گ کندمیشرکت کمک کند. ارتباط مکرر و واضح کمک  یجمع اندازچشم تیبه تمرکز و تقو تواندمی نیشود. ا

 .کارکنان شود نیاحساس ارتباط در ب جادیا عثبا
 

 دیرا پرورش ده یارتباطات شخص
 یدارا ی. بدون فضااندنشدهروبرو  گریکدیبا  یحضور صورتبهاست که هرگز  یافراد نیدر ب یکینزد جادیا ،یدورکار هایچالش ترینبزرگاز  یکی

 نیآنال هایبحثجلسات و  دیگرعبارتبهباشند.  بلندتر توانندمیروزها  ،یهنگام دورکار در .وجود دارد کیمکالمات ارگان یبرا یمشترک، فرصت کمتر

خوب و  زهیانگ کی جادی، احالبااین. ندیایبه چشم ب ترطوالنیروزها  شودمیباعث  مسئله نیو هم شودمیروزانه افراد متمرکز  هایمسئولیتو  فیبر وظا

 شیشرکت و افزا اندازچشمکمک به  یبرا زهیانگ نی. همچندهدمی شیافزا توجهیقابل طوربهشرکت ارتباط را  کیدر  میافراد ت یبرا یمحرک شخص

 یشخص هایصحبت یرا برا هاییزمان، دور کار میت کیدر  تیمیپرورش احساس اجتماع و صم یبرا .دهدمی شیو عملکرد افراد را افزا وریبهره

 انیدتومی نی. همچنیشروع بحث در مورد رفاه شخص ایروزانه و  یبه اشکال مختلف انجام شود: گپ و گفت و مکالمات عاد تواندمی نی. ادیاختصاص ده

 یشتریفرصت ب هرچه .دیبرگزار کن یمیصم یفضا جادیکردن جلسات و ا ترجذاب، متمرکزتر و ترصمیمی یبرا ییدئویو هایتماس صورتبهجلسات را 

 .کار خود خواهند داشت نیانجام بهتر یبرا یشتریب زهیشده و انگ ترصمیمیشما  دور کارکارمندان  د،یفراهم کن یفرد نیدر سطح ب وندیپ یبرا
 

 دیکن تیریخوب مد

 تالیجیروابط و تعامل محدود به حوزه د یاما وقت؛ کارکنیدو چه از راه دور  دیدفتر مشترک باش کیچالش باشد، چه در  کی تواندمی یمیهر ت تیریمد

 تیریکند، که مد جادیاعتماد را ا نیا تواندمی متعهد میت کی پرورش .دشوار باشد اریکار بس کی تواندمیباشد، برخورد با تعارض  نیآنال صورتبهو 

هر  مانند ؛کارمندان است نهیاز انزوا و ک یریجلوگ یبرا یگریدر آن فرض شود راه د ریخ تیکه ن یطیمح جادی. اکندمی ترآسانرا  هابحثاختالفات و 

حساس ا تی. با تقودیمنظم بازخورد مثبت و سازنده ارائه ده طوربهو  دیهدف قرار ده نییتع یمهم است که کارمندان خود را در گفتگوها ،یتیرینقش مد

 دهندمیقرار  یفکر جمع طرز کیرا در  هاآنو  کنندمیکمک  میبه جمع ت رانی، برخورد با تعارض با احترام و انصاف و ارائه بازخورد، مدنفساعتمادبه

 .که در جهت اهداف مشترک شرکت تالش کنند
 

 اهداف سازمان رامونیدر پ فیچارچوب وظا نییتع

اعالم  جلسات و انی، شروع و پامثالعنوانبه. گرددبرمیبزرگ شرکت  ریبه تصو چیزهمهاست که  نیاز ا نانیاطم میت رانیرهبران و مد گرید تیمسئول

در  اهآن داماتاق تأثیر یچگونگ یادآوریاز راه دور در همان صفحه کمک کند.  میت یبه حفظ اعضا تواندمیارتباطات با اهداف کالن  میحضورها با ترس

 .مهم هستند اریکار بس کیاز  یاحساس کنند بخش هاآن شودمیو باعث  کندمی یرا متن هاآنروزمره  فیبه اهداف شرکت، وظا یابیدست
 

 دیباش شفاف
 شتریب باانگیزهخود را  فیوظا نیهمچن هاآن. کنندمیو بهتر کار  کنندمی دایپ یشتریب زهی، انگدهندمیرا انجام  یکه چرا کار فهمندمیافراد  یوقت

 تی، شفافتربزرگبا اهداف  هاآنارتباط  یو چگونگ گیریتصمیم لیدال حیبا توض توانیدمی شما .یابندمی تیو بر کار خود مالک کنندمی بندیاولویت

 نیاز به اشتراک گذاشتن اطالعات ب نانیبا اطم ؛ وکنندمی مشاهدهقابلهمه  یرا برا ماتیو تصم ندهایمشترک، فرا یارتباط هایکانال. دیکن جادیا

تمام  ندهیآ .کندمیکمک  ییبه تحقق هدف نها هاآنمتصل است و کار  بیبه چه ترت چیزهمه ندیتا بب دیکن کخود کم میبه ت توانیدمی، هادپارتمان

کار  هایگزینهبار است که خود را به  نیاول نیا ای کنیدمی تیریرا مد دور کار میت کیشما در حال حاضر  ایآ ن،یبنابرا؛ بوده و هست یها، دورکارشغل

 خواهد بود. وکارکسب ندهیدر آ تیموفق یعامل اساس کیفاصله،  باوجود میاهداف ت یهماهنگ یچگونگ یریادگی ؟کنیدمیصل از راه دور مت
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

 (ICT) اطالعات یارتباطات و فناور یپارک علم و فناوراین شماره: 
 موردتوجه یتخصص زاییو اشتغال پایهدانشآن، توسعه اقتصاد  تبعبهو  یتوسعه فناور در امر مؤثر یاجتماع یاز نهادها یکی عنوانبه یپارک علم و فناور

 طیاطالعات، مح یاوروزارت ارتباطات و فن یهاتیظرف برتکیهاطالعات و ارتباطات با  نینو یهایاست. پارک فناور شدهواقعجهان  یاز کشورها یاریبس

 هایشرکتو  یپژوهش مؤسسات ع،یو توسعه صنا قیتحق یو متوسط، واحدهانوپا، کوچک  یفناور هایشرکت یااستقرار و حضور حرفه یبرا یمناسب

باطات و با پژوهشگاه ارت گریکدیاطالعات است که در تعامل سازنده با  یپژوهشگاه ارتباطات و فناور یعلم تأیه یاعضا بنیاندانشو  یشیو زا یانشعاب

 لیو تسه یفناور یواحدها جادیپارک، ا نیا یاشتغال دارند. هدف نهائ یفناور یهاتیها به فعالمخابرات( و دانشگاه قاتیاطالعات )مرکز تحق یو فناور

ر د سازیتجاری یهاو بحث یمحصوالت فناور به یمنته یهاتیاز فعال یاعمده یهابخش ایو  یتمام کهنحویبهجذب، ارتقاء و انتشار آن است  ندیفرآ

 .قابل انجام باشد یاحرفه صورتبهپارک  این

 ناوریو فرشد و توسعه پژوهشگاه ارتباطات  نیو همچن یتحقق اقتصاد مقاومت یدر راستا تعالیباریو استعانت از ذات اقدس  یبه الطاف اله تیعنا با

 لیتکم منظوربهمهم  نیدرآمده است. ا اجرااطالعات و ارتباطات به مرحله  یپارک فناور یو اجرا ی(، طراحرانیمخابرات ا قاتیاطالعات )مرکز تحق

 :را در بر خواهد داشت لیو بازار بوده است و اهداف ذ دیپژوهش و تول رهیزنج

 ،در مرکز رشد پژوهشگاه بنیاندانش هایشرکتبه سمت  یپژوهش یهاحرکت از گروه .1

 ،متوسط هایشرکتبه  لیجهت رشد و توسعه و تبد ICT پارک تیبه سا بنیاندانش هایشرکتانتقال  .2

 ،المللیبینو  یبا بازار مل هایشرکتجهت ارتقاء به  ICT به پارک افتهیرشد  هایشرکتنتقال ا .3

 ،مستقر در پارک هایشرکتمرکز به  هایپژوهشو  یانتقال تکنولوژ .4

 ، ومرکز یهاشگاهیو آزما زاتیها از امکانات و تجهشرکت برداریبهرهامکان  .5

 .ICT ک پار مستقر در هایشرکتبه  زیرساختیارائه خدمات  .6
 

 اندازچشم
و  ICT یمرکز توسعه فناور نیو معتبرتر یالمللنیو ب یداخل شرویو پ ینام هایشرکتبا حضور  یدر کالس جهان یپارک فناور کیبه  شدنتبدیل

 .مرتبط در منطقه وکارهایکسب
 

 هدافا

 ی.تی.سیمحصوالت آ دیدر حوزه تول هاآنارتقاء  ،یو خارج یفناور داخل یو واحدها هاشرکتاطالعات و ارتباطات، جذب  یپارک فناور ییهدف نها

 یتکنولوژ قیو تعم یتوسعه اقتصاد»پارک فاوا  یاصل مأموریتهدف فوق،  یراستا در .است یو خارج یداخل یدر بازارها هاآنحضور  لیمدرن، و تسه

 :است لیبه شرح ذ مأموریت نیابعاد ا ریسا«. است پذیریرقابتتوان  شافزای باهدف هاشرکت

 بخش تأمین رهیبه زنج هاآنورود  قیاز طر یافتهتوسعه هایشرکتفناور متوسط به   یها و واحدهاکمک به رشد شرکت ICT داخل و خارج، 

 فناور عضو در سطح منطقه و جهان هایشرکت یالمللنیتوسعه تعامالت ب، 

 ویو خارج  یداخل بازارهای ازیبر اساس ن هاآن داتیبه تول دهیجهتفناور عضو و  هایشرکت یسازشبکه ، 

 حوزه  یرانیجذب متخصصان ا یبرا یزیربرنامهICT  هاآندر خارج از کشور و کمک جهت مهاجرت معکوس. 
 

 شعب پارک
 .است« مشهد»و « البرز» تیشرکت فناور فعال در دو سا 23 زبانیاطالعات و ارتباطات در حال حاضر م یپارک فناور

 

 :البرز )سجاد سابق( تیسا
 یبلوک مسکون 40از  شیب یهکتار )دارا 22به وسعت حدود  ینیدر زم شود،یاطالعات و ارتباطات محسوب م یپارک فناور یاصل تیکه سا تیسا نیا

 .هستند تیمشغول به فعال تیسا نیشرکت فناور در ا 17و در حال حاضر  شدهواقعاتوبان تهران کرج و در استان البرز  26 لومتری( در کاداری و
 

 :مشهد تیسا
طبقه  10در  مترمربع 3000 یربنایساختمان با ز نی. اکارکردشهر مشهد آغاز به  امیواقع در بلوار خ بانکپستدر ساختمان  1397در سال  تیسا نیا

 دارند. تیفعال تیسا نیدر ا یشرکت فناور 6عضو قرار دارد که در حال حاضر  هایشرکت اریکار با امکانات در اختتمام صورتبه

 
 

 اطالعات و ارتباطات یپس از گرمدره، پارک فناور یخروج نیاتوبان تهران کرج، اول 26 لومتریک آدرس:

 www.ict-park.ir سایت:وب
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 مطلب کوتاه علمی

 یفناور ینگارندهیآ
وکارشان نیاز دارند تا ها برای حفظ قدرت رقابت با رقبا و اطمینان از حفظ کسبدر دنیای امروز که تنها اصل بدون تغییر آن، تغییر است شرکت

را در سیر آینده شرکت موردبررسی  هاآن تأثیررا مشخص کرده و  هاآنهای نوظهور را شناسایی کرده، نحوه ظهور و بروز های بازار فردا و فناوریفناوری

در بازار به شکل مناسبی فراهم نباشد و هنوز به شکل کامل  هاآنها شاید در حال حاضر کاربرد محدودی داشته باشند، بستر ارائه قرار دهند. این فناوری

ها فراهم شود. شناسایی این فناوری هاآنکارگیری ی الزم برای بههایافته و زیرساخترود که تکاملچندان دور انتظار میتجاری نشده باشند اما در آینده نه

ها را شناسایی کرده و نقشه راه رسیدن ها نیاز دارند که این فناوریدهی کند. شرکتها را جهتتواند مسیر تحقیقات و توسعه علمی و فناورانه شرکتمی

ب و شناسی مناسنگر، نیازمند یک روشها عالوه بر نیاز به داشتن یک رویکرد آیندهاوریریزی جهت رسیدن به این فنرا ترسیم کنند. برنامه هاآنبه 

 ها و ابزارهای عملیاتی است. استفاده از قالب

ات امروزه فرکانس تغییر های هرکدام به شکل مختصر توضیح داده شود.شده و گامنگاری معرفیهای آیندهشود چند تا از روشدر این نوشتار تالش می

ها نیاز دارند برای عقب را دنبال کنند. شرکت هاآنتوانند سختی مییافته است که اغلب مؤسسات بهچنان افزایشدر محصوالت و خدمات فناورانه آن

ه را تسریع کرده، نقش های جدید و نوظهورهای خود فرآیند شناسایی و مهار فناورینماندن از تغییرات فناوری و از دست ندادن بازار، با افزایش قابلیت

نگر و ریزی در این زمینه عالوه برداشتن یک رویکرد آیندهرا ترسیم کرده و از این تغییرات به نفع سازمان خود استفاده کنند. برنامه هاآنراه رسیدن به 

منظور ا را به حداقل رساند. یکی از ابزارهایی که بهتا بتوان احتمال بروز خط باشدمیهای کاربردی نیز پذیر توسط مدیران، نیازمند ابزارها و روشریسک

 نگاری فناوری است.شود آیندههای مطرح در آینده به کار گرفته میبینی فناوریپیش

ای هآن در دستیابی به آینده مطلوب را مشخص کرده و فرصت تأثیرهای جدید و نوظهور و ریزی است که ظهور فناورینگاری فناوری یک ابزار برنامهآینده 

 ها و همچنینها دستیابی به یک سبدی از فرصتها و شرکتنگاری فناوری در سازمانکند. هدف نهایی آیندهها را معرفی میتجاری پیش روی شرکت

معمول و سناریوسازی متفاوت باشد باید پنج ویژگی داشته باشد که  هایریزینگاری با برنامهوکار است. برای اینکه آیندههای کسبشناسایی فرصت

 5سال باشد )معموالً بین  5نگاری فناوری نباید کمتر از افق زمانی آینده -2مند باشد. تالش برای نگاه به آینده باید سیستماتیک و نظام -1اند از: عبارت

در  -4ری در کنار توجه به مباحث فنی، باید مسائل اقتصادی و بازار نیز موردتوجه قرار گیرند. نگاری فناودر آینده -3گیرند.( سال در نظر می 30تا 

نگاری باید تنها از تمرکز بر خلق ثروت اجتناب کرده و آثار در آینده -5هاست و هایی موردتوجه قرار گیرند که موردحمایت دولتنگاری باید فناوریآینده

 ساکن برایشوند که بیشترشان ابتدابهنگاری فناوری استفاده میهای مختلفی جهت انجام آیندههای اخیر روشدر سال داد.اجتماعی را نیز مدنظر قرار 

های مختلفی را بندیشوند. دستهای در این حوزه به کار گرفته میطور گستردهشده بودند اما در حال حاضر بهنگاری معرفیکاربردهای غیر از آینده

های نگاه به بیرون و نگاه به درون، اما با توجه به هدف های اکتشافی و هنجاری، روشهای کمی و کیفی، روشها ارائه کرد: روشرای این روشتوان بمی

حوزه  رح در اینهای مطها خودداری شده و تنها چند تا از روشبندینگاری فناوری است از بیان این دستهبا آینده این نوشتار که ایجاد یک آشنایی اولیه

 شود.معرفی می
 

 نگاریشناسی آیندهروش
صورت هها بشده که استفاده از این روشنگاری به کار گرفته شوند اما ثابتمنظور آیندهتوانند بهتنهایی میهای مختلفی وجود دارند که هرکدام بهروش

شده و توضیح مختصری در مورد هرکدام از نگاری معرفیهای آیندهابزارها و روش ترینمهمتری را به همراه خواهد داشت. در ادامه ترکیبی، نتایج دقیق

 گردد.ارائه می هاآن
 

 روش همفکری )ذهن انگیزی(

منظور استفاده طور مشخص به. هرچند این روش بهابداع و حل مسائل ینو برا یهادهیگیری ادر جهت شکل یک روش کار گروهی است یزیذهن انگ 

ار ب نگاری فناوری معرفی نشده است اما با توجه به کارایی آن، چندین سال است که موردتوجه آینده نگاران نیز قرارگرفته است. این روش اولیندر آینده

دورهم تازه  بکر و یهاو روش هادهیا افتنیجهت خلق و متخصص را از افراد  یروش گروه نیدر اتوسط الکس آسبرن در دهه سی میالدی معرفی شد. 

نشست همه در  ی. در مدت برگزارپیشنهاد کنندمسائل و مشکالت  یبرا نیهای نوحلو راه ارائه دادهتازه  یهادهیا ،تا آزادانه فکر کرده کنندجمع می

در استفاده از این روش باید موردتوجه نکات زیر بکوشند.  گرانید یهادهیکردن ا ایو بسط و گو لیدر تکم توانندیآزادند و م شیخو یهاشهیطرح آراء و اند

 قرار گیرد:

 طور کامل مشخص باشد،موردبررسی به مشخص بودن هدف: هدف از برگزاری جلسه و مسئله .1

 د،خوبی بشناسنترکیب افراد حاضر در جلسه: افراد حاضر در جلسه باید شناخت کاملی از موضوع جلسه داشته و ابعاد مختلف آن را به .2

رحله ارائه نظرات از ارزیابی نظرات: باید دو مرحله ارائه نظرات و ارزیابی نظرات جدا از هم باشند تا خللی در ارائه نظرات جدا کردن دو م .3

 به وجود نیاید،

 ها و نظرات،آزادی کامل متخصصین حاضر در جلسه در بیان ایده .4

 ،هاآنشده در جلسه نسبت به کیفیت ارجحیت کمیت نظرات مطرح .5
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 ها، وایدهثبت تمام  .6

 در قالب یک طرح. هاآن دهیسازمانشده و بندی نظرات ارائهاولویت .7
 

 (SWOTها )ها و چالشروش تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت

ها( و )فرصت Opportunities)نقاط ضعف(،  Weaknesses)نقاط قوت(،  Strengths یاز کنار هم قرار دادن حروف اول چهار کلمه SWOTواژه 

Threats یخود پسازمان تا به نقاط قوت و ضعف  کندبه ما کمک تواند می کیتکن نیا داست،یطور که از اسمش پشده است. همان( ساختههادی)تهد 

 تیریمؤثری مد وهیرا به ش یاحتمال یدهایو تهد بهتر شناختهرا  سازمان یرو شیهای پفرصت ،برده

طور ، این روش به1964باعث شده که از زمان معرفی در سال  SWOTپذیری تکنیک انعطاف .میکن

فهرستی از نقاط قوت و ضعف یک  SWOTهای مختلف به کار گرفته شود. روش ای در حوزهگسترده

های پیش روی های آن و نیز فهرستی از تهدیدها و فرصتسازمان را از طریق تحلیل منابع و قابلیت

معموالً نقاط قوت و ضعف با عوامل درونی  نماید.ن فراهم میرا از طریق تحلیل محیط آ شرکت

ابع توان به منمنابع درونی می ترینمهمشود. از مشخص می هاآنوکار در ارتباط بوده و با بررسی کسب

ها و تهدیدها نیز بیشتر از عوامل بیرونی نشأت انسانی، منابع فیزیکی و منابع مالی اشاره کرد. فرصت

مسائل  توان به ترند بازار،عوامل بیرونی می ترینمهملزوماً تحت کنترل سازمان نیستند. از  گیرند کهمی

 زیست، ارتباطات و... اشاره کرد.سیاسی، محیط
 

 روش دلفی
ت به قضاو موجود است هاآن ۀدربار یکه دانش نامطمئن و ناقص یموضوعات آنیافته است که در شدت ساختبه یارتباط گروه ندیفرا کی یدلفروش 

های یشروش دلفی مبتنی بر پیماشود. می یمعرف نگاریآیندهتفکیک از غیرقابل یعنوان بخشدر اغلب اوقات به یروش دلف. شودمتخصصان گذاشته می

یک نظامی اتژاستر مسائل یتکنیک برادر ابتدا این کند. کنندگانی که عمدتاً متخصص هستند استفاده مییافته بوده و از اطالعات شهودی شرکتساخت

نگاری نیز به کار گرفته شد. مراحل زیر معموالً برای های دیگر ازجمله آموزش، فناوری، بازاریابی و آیندهتدریج در زمینهگرفت اما بهمورداستفاده قرار می

 شود:روش دلفی در نظر گرفته می

کنندگان از موضوع منحرف نشده و تمرکز خود را روی ه شکل کامل تشریح شود تا شرکتدر ابتدا باید چارچوب مسئله ب :مشخص کردن مسئله-1

 حول مسئله متمرکز کنند.

خبرگان باید به نحوی تعیین شوند که با داشتن نظرات متفاوت و بعضًا متعارض تمام مسئله را پوشش  :انتخاب گروهی از کارشناسان و خبرگان-2

 صوری حاصل نشود. داده و تنها یک اجماع مصنوعی و

های مراحل بعد از نامهشود. با توجه به اینکه پرسشجواب دهند طراحی می هاآندر این مرحله سؤاالتی که خبرگان باید به  :نامهطراحی پرسش-3

 نامه و در نظر گرفتن تمام ابعاد مسئله حیاتی است.شوند، طراحی مناسب پرسشنامه مرحله اول ایجاد میروی پرسش

گیرد. نتایج حاصل از شده و نظرات خبرگان موردبررسی قرار میها، نتایج تحلیلنامهبعد از گردآوری پاسخ پرسش :تحلیل نتایج دور اول-4

 باشند.های دورهای بعد مینامههای دور اول پایه اصلی طراحی پرسشنامهپرسش

 باشوند. های مرحله بعد طراحی مینامها توجه به بازخوردهای کارشناسان پرسشهای مرحله اول و باز روی پاسخ :های بعدینامهطراحی پرسش-5

 .مواضع اولیه خود را مورد بازبینی قرار داده و در صورت نیاز تغییر دهندتا  رادارند فرصتاین  خبرگاناین رویه 

روزرسانی آن، جهت تسریع در کار، نیاز است خبرگان در بهنامه و پس از ردوبدل شدن چندباره پرسش :جلسات حضوری برای خبرگان دهیسازمان -6

 ها و مواضع خود را مطرح کنند.یک جلسه حضوری گرد هم آمده و استدالل

شده توسط خبرگان در گزارش پایانی هیچ تضمینی جهت رسیدن به یک اجماع درروش دلفی وجود ندارد اما ارائه مواضع مطرح :ارائه گزارش پایانی-7

ها، نفعتوان به سناریوسازی، نگاشت ذینگاری فناوری میهای دیگر آیندهاز روش گذاری در حوزه موردبحث شکل دهد.ای را برای سیاستیک پایه تواندمی

نوشتار  در این هاآنسازی احتمالی اشاره کرد که توضیح و تفصیل و شبیه رگرسیونی هایمدلهای زمانی، سنجی، توالیمتقابل، اولویت تأثیرتحلیل 

 گنجد.نمی
 

 خالصه

ده توان تالش برای شناخت آیننگاری را میشده است. آیندهگذاران و تصمیم گیران تبدیلنگاری به یک ابزار مهمی جهت کمک به سیاستامروزه آینده

های اندیشی در سالریزی و مطالعات آیندهبرنامه گذاری،بر سه حوزه سیاستنگاری با تکیهمطلوب و ترسیم مسیر رسیدن به آن تعریف کرد. دانش آینده

 شده و هرکدام به شکل مختصر توضیح داده شد.نگاری معرفیای کرده است. در این نوشتار چند روش اصلی مطرح در آیندهمالحظهاخیر پیشرفت قابل

ها را در استفاده از تواند شرکتها میزمان از این روشاستفاده همتوانند به کار گرفته شوند اما تنهایی میشده بههای معرفیهرچند هرکدام از روش

 های پیشرو در آینده و گریز از تهدیدات یاری کند.فرصت
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 یدیخورش یانرژ یمرکز توسعه فناور این شماره:
شر ب مورداستفادهگوناگون  یهابه روش دیربازاست که از  محیطیزیستاز اثرات مخرب  یپاک و عار گان،یرا یانرژ تأمیناز منابع  یکی دیخورش یانرژ

 انیم نیند که در ایمتفاوت نما یبرخورد ،یجهان را بر آن داشته که با مسائل مربوط به انرژ یکشورها ر،یاخ یهادر سال یاست. بحران انرژ قرارگرفته

 یکنترل عرضه و تقاضا ،یدر مصرف انرژ ییجوکاهش و صرفه منظوربه یدیخورش یانرژ ازجملهو  ید پذیرتجد یهاانرژی با یلیفس یهایانرژ ینیگزیجا

الزامات  د،یمناسب تابش خورش افتیدر به خاطر رانیا یباال لیروبرو شده است. با توجه به پتانس یبا استقبال فراوان ندهیآال یو کاهش انتشار گازها یانرژ

 یاتیح یامر رانیدر ا یدیخورش یهایانرژ یتوسعه فناور د،یخورش یاز انرژ یبرداربهره یو اجتماع یاقتصاد ،یتیامن ،یطیمحستیز یهاتیو مز یقانون

 یهاتاسیها و سو ارائه راهکارها، برنامه رویوزارت ن یدیحوزه خورش قاتیتحق تیریمد باهدف یدیخورش یانرژ یاساس مرکز توسعه فناور نی. بر اباشدمی

در  ،یدیمختلف خورش یهایبه تکنولوژ یابیدست یمناسب برا یهاو انتخاب روش یدهجهت نیو همچن یدیبرق خورش دیتول یهایتوسعه فناور

 دیگرد سیتأس رویپژوهشگاه ن
 

 هاتیمأمور
 ،یدیخورش یبرق از انرژ دیتول یهایآوردر حوزه فن قاتیتحق تیریامر مد شبردیپ باهدف رویپژوهشگاه ن یدیخورش یانرژ یآورتوسعه فن مرکز

 نیانبدانش یهاها و شرکتدانشگاه ،یقاتیمراکز تحق رینظ یدیخورش یفعال بخش انرژ نانیآفرنقش نیب یهماهنگ جادیالزم را جهت ا یهارساختیز

 یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد باهدف یکاربرد یهاها و پروژهاز طرح یدیخورش یانرژ یآورمرکز توسعه فن تی. حمادینمایفراهم م

 .گرددیم یدیصنعت برق خورش موردنیاز یهالوتیپا یاندازو راه قاتیتحق یدهدانش، منجر به جهت تیریبر مد یمبتن
 

 کالن اهداف

 در صنعت برق یدیخورش یانرژ یتوسعه فناور نهیدر زم یفناور تیرینقش مد یفایا، 

 مرکز یهاطرح نهیدر زم هادانشگاهو  یقاتیمختلف صنعت برق، مراکز تحق هایبخش تیفعال یهماهنگ، 

 یدیخورش یانرژ یتوسعه فناور نهیبه صنعت برق در زم یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد، 

 یدیخورش یانرژ یتوسعه فناور نهیصنعت برق در زم موردنیاز یهالوتیپا اندازیراه، 

 بازار هاینیازمندی یو توسعه مرکز در راستا قاتیتحق دهیجهت، 

 ،رویدر پژوهشگاه ن یدیخورش یانرژ یمرتبط با توسعه فناور هایفعالیت افزائیهمو  دهیسازمان تمرکز، 

 که تحت  ،یدیخورش یانرژ یتوسعه فناور نهیدر زم ایتوسعهو  یکاربرد هایپروژهو  هاطرح یارجاع و نظارت بر اجرا ف،یتعر ،ریزیبرنامه

 ،آیددرمی اجرابه  رویمدیریت پژوهشگاه ن

 یدیخورش یانرژ یتوسعه فناور نهیدر زم نظرانصاحبو  نیاز محقق یبانک اطالعات جـادیو ا یو تخصص یعلم هایحوزهدانش در  انباشت، 

 ویدیخورش یانرژ یفناور هایپروژهو  هاطرحاز  یمال تیالزم جهت حما یمنابع مال تأمیننظام و  جادیا ، 

 و  یو فناور یعلم هایپارکدر قالب مراکز رشد و  یدیخورش یانرژ یمرتبط با فناور بنیاندانش هایشرکتاز  تیحما مندنظام تیریمد

 .از پژوهش تیحما یمال هایصندوق
 

 و اقدامات هااستیس

 یدیخورش یانرژ یهایفناور نهیدر زم پژوهیآیندهو  گرفتهانجام یهاتیمستمر فعال مطالعه، 

 یدیخورش انرژی باو بازار محصوالت مرتبط  یبر روند توسعه فناور مؤثر یتیو حما یتیحاکم یهااستیمستمر س مطالعه، 

 در کشور یدیخورش یانرژ یسند توسعه فناور روزرسانیبهو  یابیارز، 

 یدیخورش یانرژ نهیدر زم هادانشگاهو  یقاتیصنعت برق، مراکز تحق یجار هایفعالیت افزاییهممشاوره در جهت  ارائه، 

 الزم یبستر ارتباط جادیو ا یدیخورش یانرژ نهیپژوهشگران، امکانات موجود و انباشت دانش در زم ن،یاطالعات متخصص گاهیپا جادیا، 

 یانرژ نهیصنعت برق در زم موردنیاز یشگاهیارائه خدمات آزما یمرجع، برا هایآزمایشگاه ویژهبهالزم،  افزاریسختو  افزارینرمامکانات  جادیا 

 ،یدیخورش

 رویوزارت ن یدیخورش یانرژ هایپروژهو  یهاطرح یو راهبر فیتعر، 

 یدیخورش یانرژ نهیدر زم یقاتیتحق هایپروژهمحصوالت  سازیتجاریاز  یبانیپشت، 

 هامنابع طرح صیتخص منظوربهدر سطح کشور  یمراکز توسعه فناور ریبا سا یهمکار، 

 وشدهمنتقل هایفناوری سازیبومیپروژه جهت  فیو تعر ریزیبرنامه ، 

 یدیخورش یانرژ یهایحوزه فناور یقاتیتحق یهااز طرح تیحما یبرا یمنابع مال کنندگانتأمینبا  یزنیرا. 
 

 یدیخورش یمرکز توسعه انرژ رو،یدادمان، پژوهشگاه ن دیبلوار شه یتهران، شهرک قدس، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/solar-center سایت:وب
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 برق از رطوبت بدن انسانانرژی تولید  یفناور                

اند که در ساخته یدیجد لمی( فNUSسنگاپور ) یاز محققان دانشگاه مل یگروه

 یمحصوالت دیتول یبرا تواندیم یفناور نیاست. ا مؤثر اریعرق پوست بس ریتبخ

 نیاستفاده شود و همچن کند،یکه در هنگام ورزش ما را خنک و راحت نگه م

 یهادستگاه یژانر تأمین یبرا توانیاز رطوبت حاصل از عرق انسان م

تفاده اس گریو موارد د اندامتناسب ابیمانند ساعت، رد یدنیپوش یکیالکترون

بدن  یبرا یعیطب یروند قیتعر»پروژه گفت:  نیاز محققان ا نگیچتنسو  کرد.

ست. ا شدهتشکیلاز آب  شتریاست. عرق ب ییمنظور کاهش استرس گرماما به

درجه حرارت پوست را کاهش  شود،یم ریآب از سطح پوست تبخ کههنگامی

 لمیف کیما  د،یاختراع جد نی. در امیکنیو احساس خنک شدن م دهدیم

 اریعرق از پوست و سپس جذب رطوبت آن بس ریکه در تبخ میااختهس دیدج

ه شکل ک نیبه ا میمرحله جلوتر برد کیرا  یفناور نیا نیاست. ما همچن مؤثر

کوچک  یهادستگاه یانرژ ازین ،یرطوبت حاصل از عرق به انرژ لیبا تبد

 ییایمیدو ماده ش دینازک جد لمیف نیا یاصل یاجزا.« میکرد تأمینرا  یدنیپوش

 نکهیا عالوه بر لمیف نیهستند. ا نیکبالت و اتانوالم دیکلر یعنی رطوبت ساز

آب  سرعتبه تواندیم دیکننده رطوبت است، در معرض نور خورشجذب شدتبه

بار  100از  شیب تواندیاستفاده مجدد داشته و م تیماده قابل نیآزاد کند. ا

، شدهجذباستفاده کامل از عرق  یبرا .آب و آزاد کردن آن را انجام دهد ذبج

ستگاه د کی ت،یعنوان الکترولبه دیجد یلمیبا استفاده از ف NUS یقاتیتحق میت

( EC) ییایمیمتشکل از هشت سلول الکتروش یدنیپوش یانرژ یآورجمع

 برق ولت 0٫57 باًیبا جذب رطوبت، تقر تواندیم ECکرده است. هر  یطراح

 کی یانرژ تأمین یدستگاه برا نیجمع شده توسط ا یکل یکند. انرژ دتولی

فهوم اثبات م شینما کی درواقعدستاورد  نیاست. ا یساطع کننده نور کاف ودید

را با  یبدون باتر یهایدنیادوات پوش یانرژ ازیدارد تا ن ییباال لیبوده و پتانس

 یفناور نیبا ا دشدهیمحصول تول هینمونه اول کند. تأمیناستفاده از عرق انسان 

 است. محققان ایجادشده یبعدکفش بوده که با استفاده از چاپ سه یکف کی

ر را د دیجاذب رطوبت جد لمیف نیها بتوانند اشرکت یکه با همکار دوارندیام

 .کارگیرندبه یمحصوالت مصرف

 توس یگذاراستیشرکت توسعه و س ؛معرفی واحدهای مرکز

 عبداهلل زاده رضایعل :مدیرعامل

 88360221: تماس شماره

 abdolah@gmail.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 
 ی اقتصاد رفتار یهابا روش ییسا کیمنظور پبه یپلت فرم هشدار خاموش یطراح

 :فعالیت زمینه

 کیتکنولوژ یهارساختیز یو اجرا تیفعال یاستراتژ یسازادهیو پ یطراح 

 :طرح خالصه

در  یبا استفاده از مطالعات علم اقتصاد رفتار شودیتالش م "یهشدار خاموش"در طرح 
 ،یفرد یهازهیانگ جادیو ا یکاهش مصرف برق و با اعمال مداخالت رفتار ینهیزم

ر ساعات د ژهیوبه کاهش مصرف برق داوطلبانه به قیخانوارها( را تشو ژهیومشترکان برق )به
 یمناطق برق کشور، یدرهایها و فاز آمار و اطالعات موجود از پست هکند. با استفاد بارکیپ

برق  یقطع یهوا با احتمال باال یهمچون دما ییرهایمصرف و متغ خچهیکه با توجه به تار
 یهشدار امیمنطقه، پ میو به افراد مق شدهییشناسا یصورت روزانه و ساعتمواجه هستند، به

وتاه و ک امیپ ،یتماس تلفن قیهشدارها از طر نیشود. ابرق ارسال  یبر احتمال قطع یمبن
طرح با توجه  نی. اشودیساکن آن مناطق ارسال م یبه خانوارها شنیکیاپل قیاز طر یحت

 رودیاست که انتظار م شدهیطراح یاگونهبه  هایباز یهیو نظر یبه دانش اقتصاد رفتار
ت ساع کی)مثالً  یخود در بازه کوتاه رفدر صورت عدم کاهش مص نکهیاز ا یافراد با آگاه

 لیروزانه و حفظ وسا یهاتیعدم اختالل در فعال یبرا شوند،یبرق مواجه م ی( با خاموشیآت
 یحداقل با خاموش ایخود از نوسانات برق اقدام به کاهش مصرف برق کنند و  یکیالکتر

 ها محافظت کنند. خود از آن یکیالکتر لیاز وسا یکردن برخ

 :هدف بازار 

 ها و مشترکان برقهای توزیع استانتوانیر، شرکت شرکت 

 اتیعمل یو اجرا لوتیپروژه پا یسازیینها یدر سال جار :وضعیت آخرین

 400معادل  یسامانه در شش استان کشور منجر به اصالح مصرف خانگ یاندازراه

 یدر راستا زیبرق مشهد ن عیبا شرکت توز یجانب یهای. همکاردیگاوات گردم

 طرح صورت گرفته است. نیهم
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موسسه علمی : برگزار کنند ،1399 اسفند 14 ،"اطالعات یو فناور وتریکامپ یعلوم و مهندس یکنفرانس مل نیدوازدهم" .1

 .بابل -تحقیقاتی کومه علم آوران دانش

 اسفند 20 ،"(یکی)الکترونیاطالعات و تکنولوژ یفناور نهیدر زم یافتنیندست یهادهیاتحقق  یکنفرانس مل نیاول " .2

 .شهرقائم -خانه کارگر استان مازندران التیتشک یکاربرد - یدانشگاه علم، برگزارکننده: 1399

 یدائم رخانهیدب، برگزارکننده: 1399 اسفند 24، "یو علوم کاربرد یپژوهش در علوم مهندس یالمللنیبکنفرانس  نیاول " .3

 .هلند -کنفرانس

برگزار  ،1399 اسفند 26، "یو تکنولوژ یعلوم، مهندس نهینوآورانه در زم یهایفناور یالمللنیبکنفرانس  نیششم " .4

 .تهران -شرکت همایش آروین البرز: کنند

 
 
 بلوار شهید دادمان،تهران، شهرک قدس، انتهای              

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         
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