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 سخن نخست            
 

و هم در سطح  یااقدامات حرفه یهاو هم عرصه یو پژوهش یعلم یهارا هم در عرصه یاریتوجه بس ،یدر حوزه نوآور ریاخ یهادر سال ژهیوکه به یاز مباحث یکی

 ریاجتماع در مس اتیو تجرب یجمع دخر گاهیبه استفاده از پا گذاراناستیعالقه س شیاست. عالوه برافزا یاجتماع یبه خود جلب نموده، مفهوم نوآور یگذاراستیس

 یها در ابعاد گوناگون ساختارکه اغلب جوامع امروز )باوجود تفاوت ییهایدگیچیها و پنسبت به چالش یاجتماع یهایآگاه شیافزا ها،استیس یسازادهیتوسعه و پ

 عیآموزش، اشتغال، توز لیاز قب ییهاداده است. چالش شیرا افزا یبه مقوله نوآور یاجتماع یکردهایهستند، ضرورت توجه به رو بانیگربه( با آن دستیو فرهنگ

ییایوپ یدگیچیو پ یچندبعد تیماه لیو... به دل یمهاجرت، بهداشت و رفاه اجتماع ،ییآب و هوا راتییتغ ،یانرژ نیعادالنه و متناسب منابع و امکانات، مسئله تأم

نظام مسائل و  یکپارچگی حال،نیداشت. درعوفصل خواهند حل تینوآورانه قابل یدر بافتارها یبه ابعاد اجتماع توجهها، عماًل تنها با آن یرامونیو پ یدرون یها

است(  ریمسائل فراگ نینمونه از ا نیترکرونا تازه یریگ)و همه ستیخاص ن یاجتماع یگستره فرهنگ ای ییایجغراف هیمنطقه و ناح کیمحدود به  گریمشکالت که د

( تا سال www.socialinnovationatlas.net) یاجتماع یاطلس نوآور تیساوب یکه بر اساس آمارها ییتا جا سازدیآشکار م شتریرا ب یبعد از نوآور نیاتوجه به 

مراکز  نیبه هشتاد درصد ا بیقر زبانیم ییتنهااروپا به هیاتحاد ان،یم نیاند که از امشغول بوده تیدر جهان به فعال یاجتماع یهزار مرکز نوآور کیاز  شی، ب2018

 نیدر ا رد،یگیصورت م یاجتماع یکه از مسئله نوآور ییهامجموعه برداشت انیرا هدف گرفته است؟ از م یبه چه معناست و چه مسائل یاجتماع یاست؛ اما نوآور

تفاده متناظر با اس یاجتماع ی. از منظر نخست، نوآورمیگذاریموا  یگریخصوص را به فرصت د نیدر ا یلیو بحث تفص میپردازیسخن نخست، تنها به سه جنبه آن م

که امروزه در صنعت با آن  یاز مسائل یاریآن است که بس یاجتماع ینگاه به نوآور نیدر ا هیفرض اول گر،یدانیباست. به یحل مسائل اجتماع یبرا یاز نوآور

 ریدرگ یاجتماع یهاییایدر جوهره خود، با پو ،یافزارو سخت یفن یهاجنبه رغمیآنکه عل ایو  هستند یاجتماع یصورت ماهواز اساس و به ای م،یهست بانیگربهدست

 یمتعارف، ابعاد اجتماع یمهندس –یفن یهاباوجود جنبه دیتردیمصرف است که ب یسازنهیدر صنعت آب و برق مسئله به کردیرو نیا ی. مثال آشناشوندیم

. ردیگیمدنظر قرار م یاجتماع یهاحل چالش یفناورانه( برا ریغ ای)فناورانه  یباهدف استفاده از نوآور یاجتماع یدر نگاه نخست، نوآور نیدارد؛ بنابرا زین یاگسترده

وردنظر که م سائلم تیماه ینه بر رو یگرفته است که در آن، تمرکز اصلشکل یاجتماع یدر مسئله نوآور یگرید کردیتفاوت، رو یو با اندک دگاهید نیراستا با اهم

دارند، خواه مسئله  یاجتماع تیاست که ماه ییهاحلهدف استفاده از راه ،یاجتماع ینگاه به نوآور نیدر ا گریدعبارتهاست. بهبه آن یدهروش پاسخ یبر رو

له خلق، هم در مرحله تحقق هم در مرح ،یکه نوآور تفرض استوار اس نینگاه بر ا نیداشته باشد و خواه نداشته باشد. ا یاجتماع تیماه میصورت مستقموردنظر به

 یبر جمع سپار یمبتن یهاحل مسائل، استفاده از روش یبرا ینوآورانه اجتماع یراهکارها یریکارگبه یاست. مثال آشنا یاجتماع یادهیو هم در مرحله گسترش پد

 یمبتن یهااست. استفاده از روش ییشناسااز آن در سراسر جهان قابل یاریبس یهانمونه هفناورانه است ک یهایاز نوآور تیحما یبرا یجمع یمال نیتأم ژهیوو به

 ینگاه به نوآور نیاز ا یگرینمونه د شوندیحل مسائل متمرکز م یعنوان اهرم اصلافراد به یرفتار یالگوها رییو تغ تی( که بر هدایاقتصاد رفتار ری)نظ یبر علوم رفتار

که  یلحل مسائ یاز موارد، برا یاریو اتفاقاً در بس ستندین گریکدیدر تضاد با  وجهچیهبه یاجتماع یبه نوآور دگاهیدو د نیاست که ا شکاراست. البته آ یاجتماع

 یآوربه مقوله نو گاهدو ن نیحل آن است. در کنار ا یبرا یاجتماع یهاییایراهکارها استفاده از پو نیدارند، بهتر یاجتماع یتیماه میرمستقیغ ای میصورت مستقبه

له به مسئ یاجتماع ینگاه، نوآور نیبرخوردار است، چندان موردتوجه قرار نگرفته است. در ا ییباال تیطرح است که گرچه از اهمقابل زین یسوم دگاهید ،یاجتماع

فناورانه( در جامعه  یهاینوآور ژهیو)به یشدن نوآور رفتهیذپ ندیدر فرآ عیکمک و تسر ،یاجتماع یهدف نوآور ان،یب نیاشاره دارد. با ا یکردن نوآور ریپذجامعه

وکار و ساختار حل( بلکه در سطح مدل کسبراه ای)نه در سطح مسئله  هایبه دنبال استفاده از نوآور یاجتماع یحالت، نوآور نیدر ا گریدعبارتمخاطبان است. به

. صنعت آب و ابدیاز کل جامعه باشد( کاهش  یبخش تواندیفناورانه در جامعه هدف )که م یهاینوآور یریکارگزمان توسعه و به نیانگیکه م یاگونهصنعت است به

 .است ازمندیخود ن یو آت یفعل یهاحل مسائل و چالش یبرا یاجتماع یبه استفاده از نوآور یگریاز هر زمان د شیگفتار، ب نیشده در ابرق، در هر سه مورد مطرح
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 ستیزطیبه مح یریناپذخسارات جبران

 شد.  پرداخته شده

 
 جدید خانواده ضوع

 نیراد پرداز عرصه نوشرکت 
به جمع  نیراد پرداز عرصه نو ریدر ماه اخ

 دهی. اوستیمستقر مرکز پ یهاشرکت

سامانه جامع "شرکت  نیفناورانه ا

 هیبار )برق( بر پا یتقاضا ینیبشیپ

در   .باشدمی "یهواشناس ینیبشیپ

 شیکشور با توجه به افزا یکنون تیوضع

 زانیم ر،یاخ هایدر سال سابقهیب یدما

 هایاز چالش یکیآن به  تأمینمصرف برق و 

 ینبیشیاست. پ شدهتبدیلمسئوالن  یاصل

 ترینمهم ازجمله موردنیاز یکیبار الکتر

 د،یتول یزریو برنامه تیریمد نهیابزارها در زم

منظور  نیا ی. براهستبرق  عیانتقال و توز

و  شدهدادهتوسعه  ایدر دن یاریبس هایمدل

است. با توجه به  قرارگرفته مورداستفاده

 طیشهر به شرا یبرق مصرف دیشد یوابستگ

( برق )بار بینیپیشدر محصول  ،ییآب و هوا

جود و یهواشناس بینیپیشسامانه  کیابتدا 

و در قالب  نوکسیل طیدارد که در مح

ه ازجمل یختلفم نویسیبرنامه هایزبان

Fortranس،نوکیتحت ل یسینو پتی، اسکر 

NCL  شده است. هسته هوش  سازیپیاده... و

 بینیپیشدر مرحله بعد از  یمصنوع

که در  قرارگرفته مورداستفاده یهواشناس

  است.شده  نویسیرنامهب MATLAB طیمح

و مدل هوش  یهواشناس بینیپیشهر دو ابزار 

وده ثابت نب هایمدلبار،  بینیپیش یمصنوع

مختلف( با توجه  یهر منطقه  )شهرها یو برا

مصرف برق متفاوت در آن منطقه،  یبه الگو

و  یابیارز ،یجداگانه طراح صورتبه یستیبا

ه بشرکت  نیشود.  عالوه بر آن ا سازیپیاده

 موجود در پلتفرم هایقابلیت ریسا دلیل

python  بینیپیشر حال انتقال محصول د 

 ایآیندهکه در  باشدمیپلتفرم  نیبار به ا

 یانتقال انجام خواهد شد. برا نیا کینزد

سامانه  کیاست که  ایبار در دن نیاول

امانه س بیترک بر اساسبار )برق(  بینیپیش

برق  یبینپیشو سامانه  یهواشناس بینیپیش

شده  سازیپیاده باهم همبسته صورتبه

 است. 

 

ارائه  قینقش از طر نیاآفرینی کنند. 

 ،یغاتیتبل ،یامشاوره ،یفن ،یعلم یهاتیحما

ارائه تسهیالت مالی و  یسازیتجار ،یابیبازار

 یهادر قانون مراکز رشد و پارک شدهینیبشیپ

 خواهد بود. ریپذکشور امکان

 
 -وبینار علمیبرگزاری 

  مرکز تخصصی
 یبا همکاردر ماه اخیر مرکز دو وبینار 

 توسعه آب "و  "نیرا سیستم پویا" هایشرکت

برگزار کرد. وبینار اول در  "و انرژی پاک هورداد

مهندس توسط آقای  1400 ماهخرداد 3تاریخ 

مدیرعامل شرکت نیرا سیستم ) احسان مجیدی

در  یمنابع انسان تیریمد"( تحت عنوان پویا

 یامروزه دورکاربود که  "یدورکاردوران 

 و مهم یجد یهااز چالش یکیبه  یمنابع انسان

 دادیرو نیاست. در ا شدهلیوکارها تبدکسب

ماهیت دورکاری، مزایا و معایب آن  انیبابابتدا 

راهکارها و  نیترمهمشد و در ادامه،  پرداخته

در دوران  یمنابع انسان تیریمد یهاوهیش

 رانیمد رایب وبینار نیاارائه گردید.  یدورکار

کارکنان  زیسطوح( و ن یها )تمامسازمان

 ایصورت دور کار و که به ییوکارهاکسب

 عقبسیار مفید وا کنندیم تیکار فعال دورمهین

ماه خرداد 10وبینار دوم نیز در تاریخ  شد.

 یدائم رضایمهندس علتوسط آقای  1400

 یشرکت توسعه آب و انرژ رهیمدئتیه سیرئ)

 یشرکت انرژ رهیمدئتیپاک هورداد و عضو ه

از سوی شرکت هورداد تحت  (هیدماوند عسلو

کشور  از   یآب سواحل جنوب تأمین"عنوان 

بود که  "فارسجیعمان و خل یایآب  در

محدودیت منابع آبی داخل نخست به تشریح 

 نتأمیپهنه سرزمین ایران پرداخته و به اهمیت 

یی و به معرفی زدانمکآب با استفاده از صنعت 

 یهاروش ارائهاشاره شد. در ادامه با  این صنعت

رای ب ییزدانمکمناسب برای استفاده از صنعت 

آب جهت استفاده در مصارف مختلف با  تأمین

 کهآن یطیمحستیزدر نظر گرفتن نکات 

کمترین آسیب را به طبیعت وارد شود، ارائه 

گردید. در پایان به معرفی کشورهای حاشیه 

 هستند و مندبهرهکه از این صنعت  فارسجیخل

ه چرای کشور ایران کمتر به این چرایی اینک

بر استفاده  شتریتوجه بو  دهدیمحوزه اهمیت 

 بوده که موجب  ینیرزمیو ز یاز منابع آب سطح

 

 اخبار مرکز
 

 برگزاری کمیته پذیرش مرکز

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوم

 نیبرگزار شد. در ا 30/03/1400 خیدر تار 1400

دستگاه  دیو تول یطراح" یهاجلسه طرح

و  یمحمدقاسم جعفر یاز جانب آقا "تسال

 یقیعا یکاورها دینسل جد دیو تول یطراح"

جهت  یخط و پست فشارقو زاتیتجه

از  یناخواسته ناش یهایاز قطع یریجلوگ

 یاز جانب آقا "لیدال ریو سا یجانور زدگ

قرار گرفت.  یابیارائه و مورد ارز یمحمدرضا قاسم

 یو بررس انیها توسط متقاضپس از ارائه طرح

ها، با ارسال هر دو طرح به طرح یو مال یابعاد فن

مرکز رشد منوط به انجام اصالحات الزم  یشورا

 . دیموافقت گرد
 

شعب مرکز  یهاتیاز فعال یگزارش

 رویرشد پژوهشگاه ن
مرکز رشد  یاشعب منطقه یاندازراه یدر پ

از  یمتعدد یدهایبازد روی/ پارک نرویپژوهشگاه ن

ها استان یعلم و فناور یهامراکز رشد و پارک

صورت گرفت.  یاشعب منطقه یهامیتوسط ت

با  هامیت شتریهرچه ب ینیع ییهدف، آشنا

تعامل و  نهیزم جادیمراکز و ا نیا یهاتیفعال

 ییهانامهراستا تفاهم نیها بود. در ابا آن یرهمکا

 رانی. مددیمتقابل منعقد گرد یهایهمکار یبرا

 روی/ پارک نرویشعب مرکز رشد پژوهشگاه ن

 رویتابعه وزارت ن یهارا با شرکت یجلسات متعدد

 ت،یدر منطقه برگزار کردند و ضمن اعالن موجود

 النیالتحصفارغ جیبس یخود را برا یآمادگ

 یبخش خصوص یهانخبگان و شرکت ،ینشگاهدا

منطقه اعالم آب و برق  صنایع یازهایرفع ن برای

احصاء شد و  مربوطه یازهایراستا ن نیکردند. در ا

 یهاهسته رشیجذب و پذ یبرا ییهافراخوان

 یهاو شرکت یبخش خصوص یهاشرکت ،فناور

)برخی در حال  و منتشر شد هیته انیبندانش

 زمانمدتباگذشت  رودیم. انتظار انتشار است(

 بتوانندها، شعب وانفراخ نیاز اعالم ا کوتاهی

متقاضیان واجد شرایط و مستعد کار را جذب و 

هم ا خود  یهاتیقابل برهیبا تکپذیرش نمایند و 

 یکادر علم ،یتخصص یهاشگاهیها و آزمااز کارگاه

، آشنایی کامل با صنعت باخود ارتباطات ، مجرب

های مرکز رشد نیازهای منطقه و مساعدت

 نقش  خود، یتیمأمورحوزه در پژوهشگاه نیرو، 
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 بیشتر بدانیم
 

 رقبا لیتحل یابزارهاآشنایی با 
ی تحلیل رقبا به معنی ارزیابی نقاط ضعف و قوت و شناسای شوند.وکارهای آنالین میترین ابزارهایی هستند امروزه باعث رونق و گسترش کسبابزارهای تحلیل رقبا از مهم

 ارکوو صاحبان کسب حرفی برای گفتن داشت نتواتوان در بازار امروزی نمیبدون تحلیل و شناسایی رقبا نمی است.در بازار امروز وکار ها و تهدیدها برای کسبفرصت

بندی ستهد کار(وصاحبان کسب های مدنظربر اساس اولویت)ها را ، آنشناسایی کردوکار را . برای این کار باید ابتدا رقبای کسبکنندباید زمانی را صرف تحلیل رقبا 

ترین ابزارهایی هستند که امروزه در دسترس و درنهایت با استفاده از ابزارهای تحلیل رقبا اطالعات تکمیلی را به دست آورد. ابزارهای دیجیتال مارکتینگ مهم کرد

 Reachد. این فریم ورک مخفف نآشنایی کافی داشته باش RACE گریزی دیجیتال مارکتینباید با فریم ورک برنامه هابرای استفاده از آنوکار صاحبان کسبباشند. می

Act Convert Engagement دهدکه چهار بخش اصلی این فرم ورک را تشکیل می باشدمی. 

  مزایای تحلیل رقبا

 هاشناسایی رقبا، خدمات و محصوالت آن، 

 هاشناسایی نقاط ضعف و قوت آن، 

 زمانها در طول های آنشناسایی استراتژی، 

 هاهای تبلیغاتی آنشناسایی رسانه، 

 وهاهای ایجادشده از سمت آنشناسایی تهدیدها و فرصت ، 

 شناسایی سهم بازار هر یک از رقبا. 
 

 لیتبد یبرند رقابت کیوکار خود به کسب یراحتبه توانندیاطالعات، م نیا لیتحل یبرا نگیمارکت تالیجیاز رقبا و دانش د یاطالعات نیبا داشتن چن وکارکسبصاحبان 

 .شودیداده م حیصورت مختصر توضقسمت به نیرقبا در ا لیتحل یابزارها نیرتممهاز  یکنند. برخ
 

1- Google Analytics: اندازی شد و امکان ثبت و تحلیل ترافیک سایت را فراهم کرده است. این ابزار اطالعات راه 200۵سال  یکی از پرکاربردترین ابزار گوگل که در

ت آید جامع و کامل استوان گفت اطالعاتی که از طریق این ابزار به دست میدهد. میوتحلیل را ارائه میدقیقی در مورد بسیاری از مسائل مفید و موردنیاز برای تجزیه

 د:کنوکار فراهم میکسبصاحبان اطالعاتی که این ابزار برای د. پردازنافراد در صورت نیاز به خدماتی در گوگل به جستجو میزیرا اکثر 

 )گزارش ترافیک سایت بر اساس مکان )کشور و شهر، 

 (...گزارش ترافیک سایت بر اساس نوع دستگاه )دسکتاپ، موبایل و، 

  ،و...(،، سئوگزارش ورودی سایت بر اساس نوع ورودی )مستقیم 

 گزارش زمان بازدید بازدیدکنندگان در طول یک روز، 

 میزان بازدید صفحات و صفحات پربازدید، 

  های اجتماعی سایت شبکهمیزان بازدهی، 

 وکلمات جستجو شده در گوگل هنگام ورود ، 

 یافتن و بررسی صفحات ورود و خروج بازدیدکننده از سایت. 
 

2- Google AdWords: گیرد. این ابزار دو کانال برای جذب کاربر و مورداستفاده قرار میشده توسط گوگل است که جهت تبلیغات آنالین های ارائهکی از سرویسی

شود که لیک شناخته میک  (PPC)یکی از این دو کانال ارتباطی شبکه جستجو است که معموالً به پرداخت به ازای . دهدکنندگان قرار میبازدیدکننده در اختیار تبلیغ

صری در کننده امکان تبلیغات بکند. کانال دوم شبکه نمایش است که به تبلیغگذاری میوکارش است سرمایهکسبای که مربوط به کننده بر روی کلیدواژهتبلیغ

 .دهدهایی که بخشی از این شبکه هستند را میسایتوب
 

۳- Google Trends: وان روند تباشد و با این ابزار گوگل میروند میسازی سایت است. ترند در لغت به معنای سترس برای سئو و بهینهیکی از بهترین ابزارهای در د

های مختلف باهم و مشاهده های بارز این ابزار باید به مقایسه حجم جستجوی واژههای مختلف در موتور جستجوی گوگل را بررسی کنیم. از قابلیتجستجوی واژه

تفاده سازی سایت اسها برای بهینهو عبارات کاربردی را شناسایی و از آن هاتوان کلمهبزار میشود اشاره کرد. با استفاده از این اهایی که در جستجو استفاده میترکیب

 .کرد
 

4- Google Search Console: توان اطالعات دقیق و باشد. با استفاده از این ابزار میها در موتورهای جستجو میسایتیکی از ابزارهای کاربردی بررسی وضعیت وب

های جستجو شده، صفحات ایندکس شده توسط گوگل، خطاهای ها، کلیدواژهها و بک لینکمناسبی در خصوص وضعیت دسترسی ربات خزنده گوگل به سایت، لینک

صورت کیفی آمار است که این ابزار بهدر ارائه آمار این  گوگل آنالیتیکسبه دست آورد. تفاوت این ابزار و  دارند زیادی اهمیت که …حتمالی موجود، بازدیدهای سایت و ا

 .دهد ولی نتایج ابزار گوگل آنالیتیکس کمی استمی
 

5- Alexa :گیرد. عالوه بر اطالعات رنکینگ این سایت اطالعات یکی از ابزارهایی است که معموالً برای سنجش رنک سایت توسط سئوکارارن مورداستفاده قرار می

دهد اما بهتر است دهد. این سایت اطالعات دیگری نیز در اختیار قرار میشده در اختیار شما قرار میهای نادیده گرفتهکلیدواژهها و مفید دیگری همچون بک لینک

 .شده استفاده کنیدگونه اطالعات از سایر ابزارهای معرفیبرای این
 

6-MOZ : و دهد اما به دلیل دباشد. این ابزار اطالعات مختلفی را در اختیار قرار میجستجو می سازی موتورهایاین ابزار یکی از ابزارهای قدرتمند با تمرکز بر بهینه

یک  ها جستجوی کلمه کلیدی است. با جستجویترین ابزارهای تحلیل رقبا شناخته شود. یکی از این قابلیتعنوان یکی از مهمقابلیت اصلی آن باعث شده که امروزه به

گیری کنید. قابلیت بعدی جستجوی لینک ها درباره آن کلمه تصمیمتوانید بر اساس آندهد که میدرباره آن کلمه در اختیار شما قرار میکلمه در این ابزار اطالعاتی 

های سایتبوا از چه توانید اطالعات مفیدی درباره آن لینک به دست آورید. یکی از این اطالعات این است که دریابید رقبای شمباشد. شما با واردکردن یک لینک میمی

 .اندبیشترین لینک را دریافت کرده
 

7- SimilarWeb: د به وکار خوتوانید اطالعات مفیدی در رابطه با رقبای کسبباشد. با استفاده از این ابزار میهای رقبا میاز ابزارهای قدرتمند جهت ردیابی فعالیت

ابزار  نیتوانید رقبای خود را باهم و با خود مقایسه کنید و نقاط ضعف و قوت را به دست آورید. از امیدست آورید سپس در جهت ارتقا خود گام بردارید. از طرفی 

ورود  یهاها و راهبرنامه دکنندگان،یبازد تیتعداد جنس د،یبازد زانیم ،یورود یهاکانال یمختلف، بررس یدر کشورها تیفعال زانیرقبا، م یهمچون رتبه جهان یاطالعات

 استخراج کرد. توانیرا م یدیکل یهاو کلمه تیبه سا

 

https://isfahanplus.ir/wiki/google-analytics/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b3%d8%a6%d9%88/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://isfahanplus.ir/wiki/%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87/
https://isfahanplus.ir/wiki/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3/
https://isfahanplus.ir/wiki/%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d8%a2%d9%86%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa%db%8c%da%a9%d8%b3/
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

پارک علم و فناوری خوزستاناین شماره:   

با کسب مجوز از وزارت علوم تحقیقات  1388حمایت از فناوری در استان خوزستان، فعالیت رسمی خود را از خرداد  یعنوان متولی اصلعلم و فناوری خوزستان به پارک

از دانشگاه شهید چمران اهواز مجزا و  13۹0پارک در سال  این و فناوری با عنوان پارک علم و فناوری خوزستان و زیرمجموعه دانشگاه شهید چمران اهواز آغاز نمود.

ور منظاند که بهخوزستان با خود عهد بسته یو کارکنان پارک علم و فناور مسئوالن ان باالترین نهاد حمایت از توسعه فناوری به ادامه فعالیت خودپرداخت.عنوبه

امروز  یایاز ارکان رشد و توسعه در دن یکین عنوامحور به ییهای دانابا اعتقاد به رشد و گسترش فعالیت یها و تحقق اهداف کشور در امر توسعه فناورسازی برنامهپیاده

نطقه و در سطح م یعلم و فناور دیمناسب ازلحاظ تول تیبا موقع یبه کشور یابیبه بازار جهت دست ازیهای همسو با ناز نوآوری تیو حما ینظام نوآور تیبه دنبال تقو

 :یجهان با دورنما

 بازار یبر تقاضا یمبتن یهای کاربردپژوهش تیها و صنعت و تقودانشگاه نیب رومندیحلقه ن کیبه  شدنتبدیل، 

 ومنطقه عیتحقق و توسعه صنا یبرا یگاهیبه پا شدنتبدیل ، 

 یهای کاربردکننده پژوهشعنوان قطب عرضهپارک به نیا یهای فناورانه و معرفپژوهش جیمناسب جهت عرضه محصوالت و نتا یگاهجایبه یابیدست 

 دهیم:را سرلوحه کار خود قرار می لینکات ذ همواره

 یدر مراکز رشد واحدهای فناور یو ظهور فناور قیانجام تحق یمناسب برا یفضا جادیا، 

 جوان یروهاین تیو بروز خالق یاز نوآور تی، حماینیکارآفر نهیزم جادیا، 

 قاتیتحق جیسازی نتامناسب جهت تجاری بسترسازی، 

 ورجوعجهت ارائه خدمات به ارباب ییایتحرک و پو جادیمنظور اریزی بهو برنامه گذاریسیاست ، 

 دیهای نو به محصوالت جدایده لیتبد یدر راستا یخدمات مشاوره موردنیاز واحدهای فناور ارائه. 
 

 اندازچشم

ها تاز تأسیس و توسعه شرک تیخود را حما مأموریتبنیان در غرب و جنوب غرب کشور، نخست اقتصاد دانش گاهجایبه یابیمنظور دستخوزستان، به یعلم و فناور پارک

 داند.موجود می عیصنا یبر دانش لیو تسه یپژوهش هاییافتهسازی کمک به تجاری ،بنیاندانشو مؤسسات 
 

 پارک یراهبرد اهداف

 شده است:مشخص ریشده و مأموریت پارک به شرح زانداز ترسیمتحقق چشم یاستان خوزستان در راستا یشده پارک علم و فناورتعیین اهداف

 یو خارج یبنیان داخلهای دانششرکت رشیپذ یهای مطلوب و جذاب برابه زیرساخت یابیدست، 

 فرهنگ  تیبنیان دانشگاه و تقودانش یسازی دستاوردهاصنعت، تجاری یدانش بر شیافزا قیجانبه دانشگاه، صنعت و جامعه از طربه توسعه تعامل سه کمک

 ،جامعه ینوآور

 موجود عیصنا یفناور -یعلم یدر جهت نوساز عیو صنا یمراکز علم نیدانش ب الیس انیو گسترش جر جادیا، 

 دهیتا پد دهیا رهیزنج یاجزا یتمام نیافزایی بارتباط مؤثر و هم تحقق، 

 ودیهای جدمنطقه و خلق مزیت یهای رقابتبر مزیت یمبتن ن،ینو هایفناوریو توسعه  خلق ، 

 ویژه کشور عراقفارس بهخلیج هیحاش یبا کشورها یالمللی با تأکید بر مبادالت بازرگانبه توسعه تجارت بین کمک. 
 

 مأموریت

دست یکشور"به آرمان  لین یالمللی براو بین یمل یهاکشور در عرصه یعنوان شرط بقابه یی علم و فناورتوسعه تیخوزستان با اعتقاد به اهم یعلم و فناور پارک

 :یانداز راهبردبا چشم "یجنوب غرب یایدر آس یاول علم و فناور گاهجایبه افتهی

 در سطح غرب و جنوب غرب کشور نینو هایفناوریو کاربرد  دیاول تول گاهیجا یبخش پژوهش و فناور در، 

 وبر دانش سطح غرب و جنوب غرب کشور یمشاغل مولد متک جادیو ا نیکارآفر یمنابع انسان تیاول ترب گاهیبخش صنعت جا در ، 

 جوارهای همی خوزستان و استانفناورانه در منطقه یاول مبادالت تجار گاهیجا یبخش تجارت و بازرگان در. 

مهم با  نیتحقق ا یاست و برا یپژوهش و فناور ییکارا یاثربخش شیمردم با راهبرد افزا یزندگ تیفیخوزستان ارتقاء سطح و ک یپارک علم و فناور یرسالت راهبرد

 یاصل یندهایاز فرا تیعالوه بر حما یری فناوعوامل مؤثر بر توسعه انیدانش در م انیجر تیریمد قیاز طر "یی فناورو توسعه ینوآور یاستقرار نظام مل" تیمأمور

 .دینمایم تیپارک حما طیدر مح یهای نسبمزیت یو در راستا نینو هایفناوری ویژه درزمینهو رشد مؤسسات فناور به جادیاز ا یی فناورتوسعه
 

 خوزستان یپارک علم و فناور تیفعال یمحورها

 درزمینه صنایع نفت، گاز، پتروشیمی یو انتقال و ارتقاء فناور دیتول 

 یوتکنولوژیو ب یکشاورز، 

 ییو دارو یپزشک هایفرآورده، 

 یلیتبد عیو صنا التیش، 

 وابسته عیو صنا فوالد، 

 وو منابع آب یانرژ ، 

 اطالعات، ارتباطات فناوری. 

 

 ۹3، پالک انقالب و پودات نیب ،یسقراط غرب ابانیخ ،هیامان ،اهواز، خوزستاناستان  آدرس:

 www.khstp.ir سایت:وب
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 مطلب کوتاه علمی

 یهشدار صنعت یهاستمیس
. ستنده کنترلی حلقه صدها شاید یا هاده و کاربر هزاران با سیمبی و کابلی ارتباطی هایشبکه سنسور، و محرک هزاران و از صدها متشکل بزرگ صنعتی فرآیندهای

 طرناکخ حوادث ایجاد حتی و خرابی ناپایداری، کنترلی، سیستم عملکرد در اختالل باعث توانندمی که هستند گوناگونی هایآسیب و خرابی مستعد اجزاء این تمامی

 و هاعیب موقعبه تشخیص سیستم، اطمینان قابلیت و ایمنی و برداریبهره هایهزینه کیفیت، بهبود برای تقاضا رشد و کنترلی هایسیستم پیچیدگی افزایش با. شوند

 (تصویری یا صوتی)  هشدار یک شود،می داده تشخیص عیب یک کههنگامی موارد، از بسیاری در. است پیداکرده ایویژه اهمیت ها،آن رفع برای مناسب حلراه اعمال

 آیدمی وجود به فرآیند در که هاییعیب نوع و اهمیت اساس بر هشدارها. سازد مطلع سیستم در خرابی یا و نرمال غیر حالت یک وقوع از را اپراتور تا گرددمی صادر

 یهشدارهای تعداد معموالً و است دشوارتر شرایط عمل در اما گردد صادر بایستی هشدار یک تنها دهدمی رخ که عیبی هر برای معمول شرایط در. شوندمی بندیاولویت

 نادرست هشدارهای هشدارها، این از بسیاری. ندارند را هشدارها این همه به رسیدگی برای الزم زمان اپراتورها و است بیشتر الزم تعداد از همیشه گرددمی صادر که

 وقوع. هستند( شوندمی تکرار مکرراً نویز دلیل به اما هستند درست که هشدارهایی) نویزی هشدارهای یا و( آیندمی وجود به عیب رخداد بدون که هشدارهایی)

 لیلد به اپراتورها شودمی باعث هشدارها زیاد تعداد اوقات، از بسیاری در لذا. شودمی اپراتور توسط ضروری هشدارهای تشخیصعدم به منجر اضافی یا و غلط هشدارهای

 مهمی نقش هشدار هایسیستم روازاین. کنندمی صادر را سیستم خاموشی فرمان اوقاتبعضی در و کرده اتخاذ را غلطی تصمیم صادرشده، هشدارهای به اعتماد عدم

 یا پراتورا ساختن مطلع و عیب موقعبه اعالم و تشخیص با تواندمی کارآمد هشدار سیستم یک چراکه. دارند صنعتی هایسیستم ایمنی و اطمینان قابلیت افزایش در

 گیرد: قرار موردتوجه زیر اساسی موضوع سه بایستی هشدار، هایسیستم بحث در. کند جلوگیری بارزیان حادثه یک وقوع از حفاظت، سیستم

 آن، بر نظارت و سیستم  پایش .1

 و هشدار، تولید عمده دالیل .2

 .هشدار سیستم یک طراحی مراحل .3
 

 آن اهمیت و سیستم پایش

 عتیصن واحدهای به دالر میلیاردها ساالنه نشده، ریزیبرنامه و ناگهانی هایخاموشی و تجهیزات در عیب وقوع ناخواسته، خطاهای و اتفاقات که دهدمی نشان تحقیقات

 زیان و اسیاس حوادث تا گرفته هاکنندهکنترل نامناسب تنظیم و تجهیزات در جزئی هایآسیب از باشد، گوناگونی عوامل از ناشی تواندمی اتفاقات این. کندمی وارد ضرر

 است أثیرگذارت تولیدی محصوالت تعداد یا و محصول کیفیت روی بر معموالً  فرایند یک در جزئی مشکالت. بپیوندد وقوع به صنعتی فرایند یک در است ممکن که باری

 هایخشب عملکرد امروزه محصوالت، کیفیت بهبود و مشکالت این از جلوگیری برای. شوند فرایند برنامه بدون هایخاموشی باعث توانندمی ممکن حالت   بدترین در و

 گذر اب است ممکن که است هاییدگرگونی مشاهده راه از پدیده، یا سامانه یک وضعیت از هوشیاری پایش، از منظور. شودمی کنترل و پایش صنعتی واحد یک مختلف

  دهند. رخ پدیده یا سامانه آن در زمان

 واحدهای ،زمین کره گرمای و زیستمحیط حفظ وهوا،آب آلودگی با ارتباط در هانگرانی افزایش با. است محیطیزیست مسائل نظارت، و پایش اهمیت  دالیل  از دیگر یکی

 دیریتم کنسرسیوم طبق. است سیستم اطمینان قابلیت و ایمنی بحث آن، ترمهم دلیل اما. کنند نظارت خود واحد مختلف هایبخش عملکرد بر که اندموظف صنعتی

 حوادث این حادثه، هر در دالری میلیون 80 متوسط مالی زیان بر عالوه که شوندمی زیان و حادثه دچار سال سه هر میانگین طوربه پتروشیمی واحدهای ،بحران شرایط

 کرد:  اشاره زیر موارد به توانمی مثالعنوانبه. هستند همراه نیز جانی زیان و ضرر با

 باختند جان نفر 4000 به نزدیک آن در که اکراین چرنوبیل ایهسته نیروگاه حادثه. 

 شد نفر 167 مرگ به منجر که 1۹۹8 سال در شمال دریای در  پیپرآلفا نفتی سکوی انفجار. 

 شدند زخمی نفر 180 از بیش و کشته نفر 1۵ آن در که 200۵ سال در تگزاس شهر پاالیشگاه در انفجار. 

 :مانند است، پیوسته وقوع به پاالیشگاهی و پتروشیمی واحدهای در و ایران در که مشابهی حوادث و

 13۹۵ سال در ماهشهر بندر سینا بوعلی پتروشیمی در انفجار. 

 138۹ سال در عسلویه در 1 پردیس پتروشیمی مجتمع در انفجار. 

 13۹0 سال در آبادان پاالیشگاه در انفجار.  
 

 حادثه لمثاعنوانبه. اندافتاده اتفاق ایساده بسیار خطاهای یا و اشتباهات دلیل به بارفاجعه حوادث این از بعضی که است این کرد توجه آن به بایستی که اینکته

 در  یا و است پیوسته وقوع به اپراتور به موقعبه هشدار عدم و مخازن از یکی داخل سطح  ایمنی  سیستم نشدن فعال دلیل به 200۵ سال در تگزاس شهر پاالیشگاه

 این. است دهش حریق اطفاء سیستم موقعبه و صحیح عملکرد از مانع دستی، حالت به خودکار حالت از حریق اطفاء سیستم وضعیت تغییر پیپرآلفا، نفتی سکوی حادثه

 افتاد.نمی اتفاق فجایع این از کدامهیچ شاید بودند، مجهز مناسب نظارت و پایش سیستم یک به صنعتی واحدهای این اگر که، است حالی در
 

  هشدار تولید عمده دالیل

 هدادرخ هایعیب موقعبه تشخیص  به هشدار، مدیریت و تولید در استانداردها سری یک اساس بر که است افزارهانرم و افزارهاسخت از ایمجموعه هشدار، سیستم یک

 رفع جهت در را الزم اقدامات آن، رخداد منبع و هشدار نوع به توجه با بایستی اپراتور هشدار، رخداد از پس. کندمی کمک صنعتی واحد یک مختلف هایقسمت در

 دارد وجود ISA S18.02 استاندارد و EEMUA 191 استاندارد ازجمله استاندارد چندین هشدار مدیریت بحث و هشدار هایسیستم با ارتباط در. آورد عمل به مشکل

 تا دارد الزم زمان دقیقه 10 اپراتور یک گیرد،می قرار مورداستفاده بیشتر که EEMUA استاندارد طبق. گیردمی قرار مورداستفاده بیشتر ISA استاندارد امروزه البته که

 شد، اشاره هم قبالً که طورهمان اما؛ کند دریافت را هشدار 6 از بیشتر ساعت در یک نباید اپراتور یک بنابراین؛ دهد پاسخ آن به و کرده شناسایی را هشدار یک بتواند

 در هشدارها پیک ممتد، هشدارهای تعداد میانگین مورد در اطالعاتی حاوی همچنین استانداردها این. است مقدار این از بیشتر مراتببه هشدارها تعداد گاهاً عمل در

 مختلف یهاستمیبرداران از سترها که بر اساس تجربه بهرهپارام این زیر در جدول. است پایین و متوسط باال، اولویت درجه با هشدارها تعداد میانگین یا و ساعت
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 .است شده مقایسه  EEMUA استاندارد با و شدهداده نشان مختلف فرایندهای برای ،آمده استدستبه 

 
 

 
 تگزاس شهر پاالیشگاه حادثه هایخرابی از تصویری(: چپ سمت) آلفا پیپر نفتی سکوی در انفجار حادثه از تصویری(: راست سمت)

 

  EEMUA استاندارد و مختلف فرایندهای در هشدارها تعداد مقایسه جدول

 
 

 به نیاز لذا. است EEMUA استاندارد قبولقابل مقادیر از بیشتر مراتببه مختلف فرایندهای در هشدارها تعداد میانگین که شودمی مشاهده ،فوق جدول به توجه با

 هایدغهدغ از یکی همواره کند، نزدیک موردنظر استاندارد به را سیستم عملکرد و داده کاهش را هشدارها تعداد ممکن حد تا بتواند که کارآمد هشدار سیستم یک طراحی

 شمار هب نخست گام صنعتی فرایند یک در هشدار تولید دالیل شناخت   و آگاهی کارآمد، هشدار   سیستم  یک طراحی برای. است بوده هشدار هایسیستم طراح مهندسان

  کنیم.می بیان اختصاربه را صنعتی فرایندهای در  هشدار رخداد عمده دلیل چهار ادامه در لذا. رودمی
 

 هشدار متغیرهای نادرست انتخاب و پیکربندی

 پیشرفت با امروزه ولی نداشت وجود هشدار متغیرهای همه به مربوط اطالعات خطبر نظارت و پایش امکان افزاری،نرم و افزاریسخت هایمحدودیت دلیل به درگذشته

 خود ماا رسدمی مطلوب نظر به اگرچه پیشرفت این. کرد نظارت و پایش را اطالعات این زیادی هزینه یا و محدودیت هیچ بدون تقریباٌ و راحتیبه توانمی تکنولوژی،

 پدیده. تاس هشدار متغیرهای مناسب پیکربندی عدم از ناشی که باشدمی صنعتی هایسیستم در هشدار سیل پدیده نام به بزرگی چالش آمدن جود به دالیل از یکی

 انتخاب ب،مناس پیکربندی عدم از منظور. رود فراتر هاآن به پاسخ و بررسی برای اپراتورها توانایی و ظرفیت از هشدارها تعداد که گرددمی اطالق وضعیتی به هشدار سیل

 زایشاف با درنتیجه. یابدمی افزایش نیز هشدار سیستم توسط صادره هشدارهای تعداد هشدار، متغیرهای تعداد افزایش با درواقع. باشدمی هشدار متغیرهای نامناسب

 رهایمتغی تعداد مثالعنوانبه. شودمی غیرممکن اوقاتبعضی در و شده مشکل اپراتور توسط هشدار رخداد منابع تشخیص و هشدار به پاسخگویی زمان هشدار، تعداد

 از بعضی در یابد.می افزایش امروزی کامپیوتری هایسیستم در هشدار متغیر 14000 به متغیر 1۵0 تعداد از قدیمی هشدار سیستم یک در فرآیند یک برای هشدار

 یا و اضافی متغیرهای حذف و هشدار متغیرهای اهمیت خصوص در شدهانجام مطالعات و بررسی از پس هشدار، متغیر 1۵000 از بیش تعداد با صنعتی فرآیندهای

 طمربو اطالعات از استفاده با طراح مهندسان بایستی مشکل این رفع برای اند.بوده نادرست شدهانتخاب متغیرهای از درصد ۵0 از بیش که است شده معلوم اهمیت،کم

 رخوردارب باالتری اولویت و اهمیت از که کنند انتخاب هشدار سیستم طراحی جهت را پروسه از متغیرهایی خبره، اشخاص دانش از استفاده همچنین و موردنظر پروسه به

 . باشند
 

زیاز نو یناش نگیچتر دهیپد  

قطع و وصل  ی. به عبارتشودیم فیکوتاه تعر یزمان هایدر بازه ستمینرمال( و حالت نرمال س ریحالت هشدار )غ نیصورت تکرار  گذار ببه نگی، چتر ISAاستاندارد  طبق

و عامل  افتدیاتفاق م یزینو یهشدارها لیدل هعموماً ب نگیچتر دهی. پدشودیهشدار شناخته م نگیعنوان چترکوتاه و پشت سرهم به یزمان یهاشدن هشدار در بازه

 ستمیس 7۵ یحاصل از بررس جی. نتاباشدیم نگیچتر دهیوقوع پد لیاز دال زین ستمیس یعیمانند نوسانات طب یگرید لی. البته دالباشدیدرصد هشدارها م 60تا  10وقوع 

زودگذر  و  یهشدار است. هشدارها نگیچتر دهیاز پد یمختلف ناش یصنعت یواحدهادر  شدهرخ داده یدرصد از هشدارها 70از  شیکه ب دهدیهشدار، نشان م

یبالفاصله تکرار نم یول دهندیرخ م یکوتاه یهستند که در بازه زمان ییزودگذر، هشدارها ی. هشدارهاندیآیبه شمار م یزینو یدو نوع از هشدارها یتکرار یهشدارها

و  ندیآیبه وجود م ندیاغتشاش  فرآ ایو  زینو لینوع هشدارها معمواًل به دل نی. اشوندیتکرار م یزمان هایهستند که در دوره ییهشدارها ،یتکرار یهشدارها .شوند

 . باشندیتوسط اپراتورها نم یعمل خاص ایتوجه و  ازمندین

 

 

 

 ... ادامه در صفحه آخر
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 یتوربین باد یمرکز توسعه فناور این شماره:
یدا کند. های بادی رشد بیشتری پهای تجدید پذیر باعث شده ، تکنولوژی ساخت توربینشده آن نسبت به سایر انرژیهای شناختهاستفاده از انرژی باد با توجه به مزیت

لکه های بادی شده است، بای توربینابلیت اطمینان، طول عمر و شاخص هزینهتنها پیشرفت فناوری باعث بهبود چشمگیر کیفیت، قکه در چند دهه اخیر نهنحویبه

های بادی در کشور با توجه به همچنین توسعه احداث نیروگاه .های بادی و تجاری شدن سایزهای باالتر گردیده استتر باعث افزایش ظرفیت توربینطور محسوسبه

باشد. با توجه به موارد فوق جهت ایجاد دانش فنی طراحی مگاوات جزو اهداف برنامه توسعه کشور می 1۵000بیش از پتانسیل باالی باد در ایران با ظرفیت تقریبی 

 .در پژوهشگاه نیرو تأسیس گردید 138۹های بادی در سال آوری توربینها در کشور، مرکز توسعه فنسازی تولید این توربینهای بادی و بومیتوربین
 

 ت ها و خدماتوانمندی

 های بادی بزرگ و اجزای آنسازی توربینآوری و بومیپشتیبانی فنی و مهندسی طراحی و ساخت، انتقال فن،  

 های بادی کوچک متناسب با نیازهای متقاضیطراحی، ساخت و مشاوره انتخاب توربین،  

 افزارهای تخصصینرمهای بادی با استفاده از سازی دینامیکی و انجام محاسبات بار توربینشبیه،  

 دد و ارائه راهکارهای ویژه بهبودهای بادی موجود، مهندسی مجبرداری توربینبررسی شرایط بهره، 

 انتخاب توربین بادی مناسب برای مزارع بادی در دست احداث،  

 های وارداتی بر اساس شرایط سایتطراحی فونداسیون توربین،  

 بادی هایمینه طراحی و فناوری توربینهای آموزشی تخصصی در زبرگزاری دوره، 

 سنجی و پتانسیل سنجی احداث مزارع بادیانجام مطالعات امکان،  

 سازی اجزای مختلف توربین بادی، جهت طراحی سیستم کنترلمدل،  

 یوایزری و سیستم ایمنهای توربین ، سیستم یا، کنترل گشتاور ژنراتور، مبدل الکترونیک قدرت، سیستم سوپرطراحی سیستم کنترل پیچ پره،  

 ووارداتی بر اساس شرایط سایت هایطراحی فونداسیون توربین ، 

 افزارهای روزسازی سیستم مانیتورینگ بر پایه نرمپیاده.  
 

 هامأموریت

 ادجیالزم را جهت ا یهارساختیز ،یباد یبرق از انرژ دیتول هایفناوریدر حوزه  قاتیتحق تیریامر مد شبردیباهدف پ رویپژوهشگاه ن یباد یانرژ یآورمرکز توسعه فن

از  یباد یانرژ یآورمرکز توسعه فن تی. حمادینمایبنیان فراهم مدانش یهاها و شرکتدانشگاه ،یقاتیمراکز تحق ریبخش نظ نیفعال ا نانیآفرنقش نیب یهماهنگ

 یاهلوتیپا یاندازو راه قاتیتحق یدهدانش، منجر به جهت تیریبر مد یمبتن یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریباهدف مد یکاربرد یهاها و پروژهطرح

 .گرددیم یموردنیاز صنعت برق باد
 

 اهداف کالن

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

 یکیالکتر یانرژ دیتول تیباد با اولو یاستحصال انرژ هایفناوریو توسعه  ایجاد، 

 یمنابع انرژ ریبا سا سهیپذیری انرژی باد در مقارقابت افزایش، 

 و باکیفیت و ترویج صادرات یاقتصاد ن،ینو هایفناوریاز طریق توسعه  یباد یصنعت انرژ یبانیپشت، 

 ز،مرک یهاطرح نهیها در زمو دانشگاه یقاتیهای مختلف صنعت برق، مراکز تحقبخش تیفعال یهماهنگ 

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

 صنعت برق ازیبر اساس ن یباد یانرژ یتوسعه فناور لوتیهای پااندازی طرحو راه یطراح، 

 های بازارنیازمندی یو توسعه در راستا قاتیتحق دهیجهت، 

 یباد یانرژ یتوسعه فناور نهینظران در زمو صاحب نیاز محقق یبانک اطالعات جـادیو ا یو تخصص یهای علمدانش در حوزه انباشت، 

 یباد یانرژ یفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تینظام حما جادیا، 

 یهای مالو صندوق یو فناور یهای علمدر قالب مراکز رشد و پارک یباد یانرژ یبنیان مرتبط با فناورهای دانشاز شرکت تیمند حمانظام تیریمد 

 ،از پژوهش تیحما

 و دانش جیداخل و خارج از کشور باهدف ترو یو صنعت یفناورانه با مراکز پژوهش ارتباط 

 کشور یبرا یباد یانرژ ینقشه راه توسعه فناور جادیا. 

 
 
 
 

قه طب یباد یهانیتورب یمرکز توسعه فناور روی( پژوهشگاه نیدادمان )پونک باختر دیبلوار شه یشهرک قدس )غرب(، انتهاتهران،  آدرس:

 www.nri.ac.ir/wind-turbine-center سایت:وب         .                                     دوم
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 

 سازهاذخیرهنسل جدید                 

به منبع ثابت  یسوخت هایسلول، هایباتربرخالف  :یسوخت هایسلول

 ،یعیگاز طب هایتوربیندارند. استفاده از  ازیکار کردن ن یبرا ژنیسوخت و اکس

و  ونیبه اتوبوس، کام هیشب هینقل لیوسا روین نیتأم یبرا یخوب اریروش بس

 تیقابل یعیگاز طب هایتوربین درواقعاست.  نیسنگ هینقل لیهمه وسا

 2013پروژه در سال  نیمنبع سوخت ثابت را دارند، استارت ا کیبه  شدنتبدیل

 نهیزم نیدر ا یخوب اریبس قاتیتحق زین 201۵و  2016است و در سال  شدهزده

 .صورت گرفته است

در  زین یابزارآالت تکنولوژ دیتول هیدر مواد اول شرفتیپ هوا: ومیتیل یباتر

 یهوا، انرژ یومیتیل هایباتریمؤثر و خوب بوده است،  اریاز موارد بس یاریبس

هوا  ژنیاز اکس کنندمی جادیا یمعمول یومیتیل هایباترینسبت به  یشتریب

 یومیتیل هایباتریدر  یولمعم یومیتیل هایباتریداخل  اکسیدکننده جایبه

 زین هینقل لی، استفاده از وساهاباتری نی، با استفاده از اشودمیهوا استفاده 

 2017هوا در سال  یومیتیل هایباتری یاصل دهیخواهد کرد. ا دایپ شیافزا

 .شودمی یعمل زین 2020است و تا سال  شدهمطرح

 ،یفناور نیا یاصل دهیا :دروژنیمنابع ه سازیذخیرهو  ونقلحمل

 بیترک نیبرق است، ا جایبه دروژنیه ینیگزیو جا دروژنیه ونقلحمل

به حداقل  یتکنولوژ نیکند، هدف ا دایظهور پ یمتنوع یهانهیدر زم تواندمی

پروژه تا سال  نیا یعلم دهیا .است تیرساندن ضررها و استفاده از حداکثر ظرف

 .شودمیاجرا  2022

 یدیو صفحات خورش دیخورش یاز انرژ شتریب یوربهره :یحرارت سازیذخیره

است  یحوزه انرژ یهایفناوراز  گرید یکی ،یدیخورش یگرما از انرژ دیو تول

 یآفتاب در منابع یانرژ دهیا نیاست. در ا شدهمطرح 2014آن در سال  دهیکه ا

 استفاده شود. هاآناز  ازیتا در صورت ن شودمی رهیذخ

 ادامه یک مطلب کوتاه علمی:
 هشدار سیستم پارامترهای کردن فرض مستقل

 یک با پروسه متغیر مقایسه هشدار، تولید برای روش ترینساده و ترینمعمول

 سطح اگر که است ترتیباینبه هشدار سیستم عملکرددر این حالت، . است آستانه

 ستانهآ سطح انتخاب بنابراین؛ گردد صادر هشدار کرد عبور آستانه سطح از سیگنال

 که رددگ انتخاب نوعیبه بایستی که است هشدار سیستم برای طراحی پارامتر یک

 ارامترپ این انتخاب در طراح معموالً البته کند عمل مطلوب صورتبه هشدار سیستم

 دمانن هشدار متغیرهای صنعتی هایسیستم از بسیاری در. ندارد زیادی عمل آزادی

 مانند هشدار سیستم پارامترهای لذا و هستند وابسته همدیگر به( دما و فشار)

 کردن فرض مستقل بنابراین؛ بود خواهند وابسته همدیگر به نیز هاآستانه

 ندهست وابسته هم به هاآن متغیرهای که فرایندهایی در هشدار سیستم پارامترهای

 از گردی یکی تواندمی خود موضوع این. شودمی هشدار سیستم عملکرد تنزل باعث

 باشد. هشدار هایسیستم در نادرست و اضافی هشدارهای رخداد دالیل
 

 سیستم فیزیکی اتصاالت دلیل به عیب انتشار

 فرآیند یک تجهیزات فیزیکی اتصال هشدار، سیل رخداد عوامل از دیگر یکی

 مقیاس اب صنعتی فرآیندهای در. است اتصاالت این واسطهبه عیب انتشار و صنعتی

 دست،پایین و باالدست تجهیزات اتصال و مختلف کنترلی هایحلقه واسطهبه بزرگ

 اهدخو تجهیزات سایر در عیب سرایت و انتشار باعث اجزاء از دریکی عیب یک وقوع

 زمانی هایبازه در هشدار زیادی تعداد وقوع به منجر هشدار، یک وقوع لذا. شد

 هشدار سیل آمدن وجود به عوامل از دیگر یکی پدیده این. شد خواهد کوتاه

 دادتع بودن زیاد دلیل به ولی باشندمی درست هشدارها که هرچند درواقع. باشدمی

 در حادثه مثالعنوانبه. شوندمی سردرگمی دچار اغلب اپراتورها هشدارها،

 دادهرخ انفجار وقوع از قبل دقیقه 10 بازه در هشدار 27۵ تعداد تگزاس پاالیشگاه

 است.

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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: برگزار کنند ،1400 تیر 2۵ ،"رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یدر مهندس نینو یهایفناور یمل شیهما نیچهارم" .1

علوم  داریتوسعه پا ینارهایو سم شیهما یالمللنیبمرکز  ،بم یمجتمع آموزش عال ،رانیا نینو یهایفناورانجمن توسعه علوم و 

 .تهران -جهان اسالم

 اردبیل. -یلیدانشگاه محقق اردب: برگزار کنند ،1400 شهریور ۹، "یانرژ تیریو مد یفناور یالمللنیبکنفرانس  نیهفتم" .2

جهاد ، برگزارکننده: 1400 شهریور 30، "وتریبرق و کامپ یدر مهندس نینو یهایفناور یکنفرانس مل نیچهارم" .۳

 -یجهاد دانشگاه ،موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان ،نت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهیمعاو ،یدانشگاه

 تهران.

 .مجازی -دانشگاه کردستان، برگزارکننده: 1400 آبان 1۹، "باران ریسطوح آبگ یهاسامانه یالمللنیبکنفرانس  نیدهم" .4

 
 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،             

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188۵۹04۹2             02188۵81۹68         
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