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 سیزدهمشماره  1396ماه تیر 

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست  

 اخبار مرکز 

 سپاهان ترانس امینعضو جدید خانواده شرکت  

 مستقر در مرکزمعرفی واحدهای  

 و دستاوردها معرفی واحدهای مرکز 

  رو های پیشرویداد 

 
              

 سخن نخست               

در منطقه  نایبنبه رتبه اول اقتصاد دانش یابیو دست انیبنو صادرات محصوالت و خدمات دانش دیسهم تول شیکشور و افزا یجهان گاهیجا یارتقا

و  دیتول»است که بر اساس  یاقتصاد ان،یبنشده است. اقتصاد دانش دیها تأکبدان یاقتصاد مقاومت یابالغ یهااستیهستند که در س یاهداف

 یها. شرکتابدییاختصاص م «ینوآور»و « ابداع»در آن به  یگذارهیاز سرما ییگرفته و سطح باالشکل« و کاربرد دانش و اطالعات عیزتو

سال و  15به مدت  یاتیو عوارض مال یو سود بازرگان یگمرک ی، عوارض حقوقاتیاز پرداخت مال تینظر معاف یدولت یهاتیاز حما انیبندانش

را در  انیبندانش دیتول تواندیکه م یاز امور یکی. باشندیبرخوردار م بهرهیب ایمدت( و کوتاه ایبهره )بلندمدت کم التیتسه اءاعط نیهمچن

جارت ت یموجود در کشور است. طبق تئور ینهاد طیو شرا هارساختیشود، ز ترنییپا متیباق یمحصوالت دیکرده و باعث تول لیکشور تسه

ر از داشته باشد که در آن کشو ازین ییهابه نهاده شتریآن کاال ب دیکه تول دینما دیتر تولرا ارزان ییکاال تواندیم یکشور در صورت ر، هالمللنیب

 یفراوان لیدل نیاستوار است و به هم «تیخالق»و « ابتکار»بر  ،یسنت داتیبرخالف تول انیبندانش داتیبرخوردار باشند. تول یشتریب یوفور نسب

 یدر ط ،یصنعت برق و انرژ ی. مرکز توسعه فناورکندیم فایا یرقابت تیآمدن مز دیدر پد یو متخصص نقش مهم کردهلیتحص یانسان یروین

 فناور، در یهادر قالب شرکت یبرق و انرژ یهاو جوان حوزه کردهلیمتخصص، تحص یروهایاز ن تیانسته است با حماخود، تو تیسه سال فعال

ود خ تیتحت حما یهااز شرکت یتعداد یهاتیقدم بردارد و فعال یساخت داخل حوزه برق کشور و تحقق شعار اقتصاد مقاومت تمحصوال دیتول

 دهیرس هشتدر مرکز به  انیبندانش یها، تعداد شرکت1396سال  رماهیت یانتها در کهیطورارتقا دهد. به انیبنرا به سطح محصوالت دانش

 .شودیم یها معرفآن تها و محصوالشرکت نیا یاسام ریاست. در جدول ز

 

 

 ردیف نام شرکت عنوان ایده محوری

 1 تکتاخوردگی شریف های بتنی مسلحارزیابی خوردگی و حفاظت سازه

 2 کاسپین (VFDکنترل دور متغیرها )

 3 درودکلید برق کیلوولت 400و  230 فازی بین اسپیسرهای

 4 فنهمیان GSMسیستم اتوماسیون به روش  -حفاظتی یهارلهانواع 

 5 آریاتش صبالیان یابیهای عیبکارت -پارامترهای دینامیکی

 6 پودر افشان پیشرفته فلزات یپوشش ده

 7 سازطراحان انرژی هوشمند آینده فشارشکن نرم

 8 رویال صنعت سامانه کنترل درایو موتور -خدمات مهندسی معکوس
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 نهیدرزمغرفه نمونه  عنوانبه یو انرژ 

 .شد دهیبرگز در نمایشگاه مشهد یصتخص

 

 عضو جدید خانواده

 سپاهان ترانس امین
جدیدترین عضو خانواده مرکز توسعه فناوری 

سپاهان ترانس صنعت برق و انرژی، شرکت 

سازی ساخت و بومی" است که با طرح امین

های های اصلی و بیگانه شبکهعایق هادی

در مرکز مستقر  "کیلوولت 20توزیع تا سطح 

 عایق، پروژه اجرای از فهد گردیده است.

 یهاشبکه بیگانه و اصلی یهایهاد سازی

 ته،ناخواس خطاهای وقوع کاهش جهت توزیع

 .است ازف به فاز و فالت ارت خطاهای خصوصا  

 مقایسه در آن اجرای منطقی هزینه همچنین

 اصلی روش. است توجه قابل هاروش دیگر با

 ییهاقسمت کامل نمودن عایق، پروژه اجرای

 خطاهای معرض در که هست شبکه از

می شبکه قطعی باعث و هستند ناخواسته

 هاآن از که شبکه یهاالمان از یکی .گردند

 آالتراق، یگرددیم یاد بیگانه هادی عنوانبه

 هاآرم کراس بخصوص هوایی یهاشبکه

 هاآن سازی عایق ش،رو این با که هستند

یم انجام وولتلکی 20 سطح تا کامل صورتبه

 اتفاق پانچ چینی مقره در اگر حتی و گردد

 ارم، کراس کامل بودن عایق لیبه دل بیافتد،

 شبکه و دهدنمی رخ زمینی خطای گونهچیه

 سازی عایق صورت در همچنین .ماندمی پایدار

 بر عالوه متوسط، فشار یتابلوها هایشینه

 به حیوانات ورود از ناشی هاییخطا کاهش

 احتمال ها،شینه به هاآن برخورد و هاپست

 یسهو یخطاها لیبه دل یگرفتگبرق بروز

 .ابدییکاهش م زین یانسان
 

حضووووور مرکووووز در ج(  

بور  المللوی بیننمایشگاه 

 مشهد
توسعه فناوری صنعت برق و انرژی  مرکز 

دوازدهمین عنوان یکی از حامیان معنوی به

المللی برق، الکترونیک تجهیزات نمایشگاه بین

مشهد، در این  وابسته شهر مقدس و صنایع

که چهار شرکت  نمایشگاه شرکت کرد

 پایا روش آریا، لیان آریاتش صبا، فنهمیان

 صندو در کنار و  سارینا سیستم شریفو 

دستاوردهای خود را به  پژوهش و فناوری

قای آدر افتتاحیه نمایشگاه  نمایش گذاشتند.

 یابرق منطقه رعاملیمد زاده یمتولمهندس 

مهندس  یآقاهمچنین و  یخراسان رضو

برق  عیشرکت توز رعاملیمد یدیسع

از غرفه مرکز بازدید به عمل  شهرستان مشهد

ر های مستقاختصاصی با شرکت طوربهآوردند و 

و از حضور فعال مرکز توسعه  صحبت کردند

فناوری صنعت برق و انرژی در نمایشگاه مشهد 

 یروز از برگزار نیدر دوم .نمودندتقدیر و تشکر 

 شیپا" عناوین اب دو کارگاه شگاهینما نیا

توسط  "صنعت بر  زاتیعملکرد تجه

کز مر استیر ،یشبگاه فیدکتر لط یجناب آقا

 یتوسط جناب آقا "یفناور یگذارارزش"و 

مرکز عرضه شد  یمعاون فناور انیمهندس ول

قرار گرفت.  انیمتقاضکه مورد استقبال 

 شیهما شگاهینما نیا هیدر حاش نیهمچن

 70 یال 60دهه  النیالتحصاز فارغ لیتجل

 شهر مشهد یفردوس دانشگاهدانشکده برق 

 عنوانبه فیدکتر لط یآقا که دیبرگزار گرد

 در مراسم شرکت کردند. در آن ژهیمهمان و

 رقب صنعت یغرفه مرکز توسعه فناور ه،یاختتام

 اخبار مرکز 
 نیمکیوپنجاهبرگزاری  (الف

 شورای مرکزنشست 
 خیمرکز در تار ینشست شورا نیکمیوپنجاه

 کینشست  نیبرگزار شد. در ا 20/04/1396

و ساخت  یطراح" وکار با موضوعطرح کسب

و  د ارزیابی، مور"یبرق یشارژر خودروها

شورا با استقرار  تیقرار گرفت که درنها یبررس

 ی. هدف از اجرادر مرکز موافقت نمود یمتقاض

 یبرق یهااتوبوس یشارژرها دیطرح، تول نیا

اتوبوس  یساعت باطر 2است که بتواند در مدت 

 ی. با توجه به آلودگدیطور کامل شارژ نمارا به

شهرها و ضرورت استفاده از کالن ادیز اریبس

 یشارژرها ،یبرق اتوبوس ژهیوبه یخودرو برق

مقوله به  نیا یهارساختیز نیتراز مهم یبرق

در  یبرق یشارژر خودروها نی. اولندیآیشمار م

 انیبرق جر لوواتیک 5/3 یبا شارژرها ایند

متناوب به مدت 

ساعت  8تا  5/7

مدت شارژ به 

 دیانجامیطول م

ساعت  2به  یطرح مدت شارژ باتر نیکه در ا

دارد  نالیترم 4نوع شارژر  نیاست، ا افتهیکاهش

 یکیاتوبوس الکتر 4 زماناستفاده هم یکه برا

صورت هر چهار  نیاستفاده است که در اقابل

. شوندیساعت شارژ م 8زمان پس از اتوبوس هم

ور طاتوبوس قادر است با هر نوبت شارژ کامل به

 کند. یرا ط لومتریک 250مسافت  یبیتقر

 

 ب(  برگزاری کمیته پذیرش

 

دو طرح فناورانه  1396 رماهیت رشیپذ تهیدر کم

قرار گرفت، طرح اول با عنوان  ارزیابی مورد

مقره در  ضیو ساخت ربات تعو یطراح"

و نقد  یبررسبود که پس از  "حالت خط گرم

 یشرط انجام اصالحاتبه مقرر شد تهیکم یاعضا

طرح  یسازآمادهو  طرح یفن خصاتدر مش

طرح ی مرکز مطرح شود. شورا دروکار کسب

 یسازادهیساخت و پ ،یطراح" دوم با عنوان

 که بود "یلوواتیعمود محور ک یباد نیتورب

با ارسال آن به شورای مرکز در صورت انجام 

سازی مجدد آن موافقت اصالحات فنی و آماده

 شد.
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 اند.های فناور زیر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی مشغول به فعالیت بودهشرکت 1396در انتهای تیرماه سال 

 

 سال استقرار محصول ایده فناورانه نام شرکت

 سال سوم تخصصی صنعت برق یامنطقهمرکز  ایجاد صنایع ندا

 سال سوم الکترونیک قدرت یهامبدلوسایل نقلیه برقی با استفاده از  بهینه علم آوران کاسپین

 سال سوم مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور یزیرطرح آریانا بهسا پویش

 سال سوم انتقال با حفاظت کاتدی بتن مسلح فونداسیون یهادکلسیستم زمین  یسازنهیبه تکتا خوردگی شریف

 سال سوم تولید مالتی پلکسر صوت و داده پایاروش آریا

 سال سوم ماژول ارتباط رادیویی بر پایه شبکه مخابراتی سارینا سیستم شریف

 سال سوم تست هندل تست بالک و طراحی و ساخت تجهیزات تست رله، درفک انرژی

 سال سوم و تولید رله دایرکشنال عددی طراحی همیان فن

 سال سوم رله دیجیتال حفاظت الکتروموتورهای سه فاز مبتکر صنعت پژوه

 سال سوم مهندسی معکوس و طراحی و ساخت ترموکوپل و مولتی ترموکوپل نیروگاهی بهره وران نیرو انرژی

های هوشمندخطایاب و سنسور شبکه و ساخت طراحی رویال صنعت سامانه  سال سوم 

بازیافت انرژی تیباقابلطراحی، ساخت و توسعه فشارشکن نرم  سازندهیآطراحان انرژی هوشمند   سال سوم 

 سال دوم ریپذ دیتجدهای هیبریدی انرژی طراحی و ساخت سیستم زیبو فن آور پارس

 سال دوم یلوواتیکهای بادی تولید توربین آران انرژی ایرانیان

 سال دوم کیلوولت 400و  230و  132ساخت اسپیسرهای بین فازی طراحی و  درودکلید

 سال دوم گیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرتطراحی و ساخت سیستم اندازه آنام انرژی گستران

 سال دوم دیجیتال سیگنال پردازش بر مبتنی فاز سه یکسوساز ساخت و طراحی گیتانوید الکترو

 سال دوم سازی سیستم بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئیطراحی، ساخت و تجاری آیریانیکتوان 

 سال دوم برق شبکه پارامترهای آنالیزور و ثبت و گیریاندازه مرکز دستگاه ساخت طراحی و الکانیرو افزار

 سال اول HIDطراحی و تولید باالست الکترونیکی المپ  نگین تاژ آسیا

 سال اول سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی انرژی نوینرسانش 

 سال اول ارتعاشات مانیتورینگ طراحی و تولید سیستم لیان آریاتش صبا

 سال اول قدرت هایترانسفورماتور برای OLTC تست دستگاه ساخت و طراحی آریامروارید زیبا

 سال اول ریپذانعطاف و تخت نوری دیود هایالمپ طراحی و ساخت توسعه فناوری اپتیک نیرو

 سال اول LEDهای خیابانی طراحی و ساخت چراغ مشاوران صنعت ارومیه

 سال اول MEMSطراحی و ساخت فلومتر گازی بر پایه فناوری  حسگرسازان نانوفناور پیشرو

 سال اول های ضد خوردگی داغ و سد حرارتیسازی نانو پوششساخت و پیاده نانو کاوان سان

 سال اول های گازیهای توربینعمودی متراکم محفظه احتراق و پره داررکتَحرارتی های مانع توسعه پوشش پودرافشان

 سال اول های فوق توزیع و توزیعهای مورداستفاده در شبکهبرای پروتکل Gatewayطراحی و ساخت  های هوشمند سباخانه فناوری

 سال اول کیلوولت 20های توزیع تا سطح های اصلی و بیگانه شبکهعایق هادی سازیساخت و بومی سپاهان ترانس امین

 سال اول خانگی کربن یدمونوکسهای گاز طراحی و تولید انبوه آشکارساز الکتروپاد سیستم

 سال اول پالسی کاتدیک حفاظت سیستم سازیپیاده و تعمیم ،امکان سنج بررسی، پتروکانی نیکان

 سال اول هانیروگاه دارایی مدیریت و داشتنگه مهندسی افزارینرم مجموعه یتوسعه و طراحی آیریامانا اطمینان

 سال اول تولید محصوالت و ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه برق و الکترونیک ، ساخت وطراحی توسعه زیرساخت سپهر

 سال اول بادی و دیزل جهت استفاده در شرایط اضطراریطراحی و ساخت سیستم هیبرید خورشیدی،  پگاه ریپذ دیتجدهای انرژی

 سال اول طراحی و ساخت کلید و ترموسات هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی توان گستر ویرا

 سال اول LoRa LPWAN فناوری به مجهز آب هوشمند کنتور طراحی پردازان نو اندیش سایمان تکداده

 سال اول گیری صنعت برقآزمون و اندازهمدیریت توسعه ساخت تجهیزات  متساپ
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 مرکز تاوردهایدس

 

رکت ش یبا همکار فیشر یتکتا خوردگ انیبنشرکت دانش

 خیدر تار ،یبرق و انرژ صنعت یو مرکز توسعه فناور ریتوان

در  روزهکی یکارگاه آموزش ینسبت به برگزار 14/04/1396

 ینگهدار یبرا یحفاظت مواد و حفاظت کاتد ،یخوردگ"خصوص 

مذکور با حضور  کارگاه اقدام نمود. "مسلح موجود یبتن یهاسازه

و  رانینفر از مد 50از  شیب

و  ریکارشناسان توان

و کارشناسان  ندگانینما

 یابرق منطقه یهاشرکت

سراسر کشور برگزار شد. 

شرکت  یهمچون دستاوردها یکارگاه مباحث نیا یبرگزار یط

 ماندهیعمر باق نیو تخم یبتن یهاسازه یحفاظت کاتد نهیدرزم

کنندگان شرکت نی. همچندیارائه گرد یدر معرض خوردگ یهاسازه

 یابیمخرب مورداستفاده در ارز ریغ یهابا آزمون یطور عملبه

 .دندیمسلح آشنا گرد یبتن یهاسازه یخوردگ

ات خاص در مالحظ"ابالغ قرارداد انجام پروژه انتقال فناوری 

از  "ای در مداربرداری شبکه بر  با حضور نیروگاه هستهبهره

طرف شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت اجرا در شرکت مدیریت 

صورت پذیرفته  صنایع ندا شرکتبه  KPXشبکه برق کره جنوبی 

 است.

 قرارداد فروش دیموفق گرد بر  دیدورود کل یشرکت صنعت

بر  را با شرکت  لوولتیک 132 یفاز نیب سریعدد اسپ 400

 .دینما منعقداصفهان  یامنطقه
 

 

 

 

که شامل  یزیونیتلودر تیرماه سال جاری، کار ساخت چهار برنامه 

 و برنامه شبکه نسیمبرای پخش در  "نسیم دانش"دو برنامه 

برای شش شرکت  شبکه خبربرای پخش در  "بنیان دانش بر"

 برنامه به پایان رسید. کنندهیهتهمستقر در مرکز توسط 

این برنامه که قرارداد تهیه آن بین مرکز و کانون سینمایی نمای 

را در قالب  های منتخب در مرکزشرکت است، منعقدشدهآخر 

معرفی خواهد کرد. همچنین برنامه  اییقهدق 10-5های برنامه

دیگری در قالب همین قرارداد، مرکز توسعه فناوری صنعت برق و 

 های آن را معرفی خواهد کرد.انرژی و برنامه

 

 

 شرکت توان آریانیک ؛معرفی واحدهای مرکز
 88378812: تماس شمارهمجتبی اخوات      :عاملمدیر

 info@tavanayrianik.ir : کالکترونی پست 

 ستمیس یسازیتجارساخت و  ،یطراح :محوری ایده

 .یجزئ هیفراصوت تخل یو آشکارساز یبازرس

محصول حاصل این ایده محوری یک سیستم  خالصه طرح: 

 یلهوسبهفراصوتی خواهد بود که  یابمکانو  حملقابلمانیتورینگ 

 یفشارقوی هاپستهای الکتریکی، خطوط و ینماشدر  توانیمآن 

GIS ،نیز  و لحظهبهلحظهنظارت  هاکابل، تابلوها و ترانسفورماتورها

داد. این روش دارای  انجامیابی نقاط ضعف سیستم عایق را مکان

یابی نسبت به روش الکتریکی است و بازار هدف آن مکانمزیت 

 ها و پتروشیمی هستند.یشگاهپاالی، فشارقوی هاپستها، یروگاهن
 

 

 های پیش رورویداد                  

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو
 
 
 

eptp.inc 

 

 88581968نمابر:      88590492تلفن: 
www.eptp.ir 
info@eptp.ir 

 

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

