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سخن نخست
ساختارهايي نظير مراکز رشد ،پارکهای علم و فناوری ،کارخانههای نوآوری ،مناطق ويژه صنعتي و مناطق ويژه فناوری ازجمله راهکارهايي هستند
که برای توسعه اقتصادی يک منطقه يا توسعه يک صنعت خاص و فناوریهای آن به کار گرفته ميشوند .هدف اصلي از تأسيس چنين ساختارهايي
توسعه فناوری و ايجاد شرايط مستعد برای ظهور و بروز انواع نوآوریها و بهکارگيری توانمندی علمي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات خصوصي و
صاحبان صنايع است .پارک علم و فناوری نيرو از ديدگاه شرکتهای عالقهمند به فعاليت در صنعت آب و برق ،محلي مطلوب برای انجام فعاليتهای
فناورانه و دانشبنيان در راستای نيازهای آن صنعت و ورود به بازارهای ملي و بينالمللي ،از منظر وزارت نيرو ،محلي برای يافتن پاسخهای بهنگام و
باکيفيت برای نيازهای فناورانه کوتاهمدت و بلندمدت آن از طريق استفاده از توانمندی و ظرفيت دانشآموختگان ،نخبگان و صنعتگران داخل کشور
خواهد بود .تصوير فوق ،تصوير اوليه و کالني است که از هماکنون ميتوان برای پارک علم و فناوری نيرو ترسيم کرد.
در دهه اخير زمينه مناسبي برای ايجاد اين پارک در وزارت نيرو به وجود آمد که از ميان آنها ميتوان به ظرفيتهای عظيم وزارت نيرو (در جذب
ايدهها و خدمات فناورانه ،صادرات خدمات فني و مهندسي و ساخت شبکهها و تأسيسات زير بنايي آب و برق) ،توانمندیها و قابليتهای ويژه وزارت
نيرو (وجود پژوهشگاه نيرو ،مؤسسه تحقيقات آب ،مؤسسه آموزشهای تخصصي و صالحيت حرفهای ،مرکز رشد تخصصي ،مراکز توسعه فناوری متعدد،
شرکت ساخت و تهيه کاالی برق و )...در حمايت از محصوالت فناورانه و دانشبنيان ،تجربه هشتساله آن در اداره مرکز رشد تخصصي صنعت آب و
برق (که در مدت فعاليت خود توانسته است با حمايت از حدود  100شرکت فناروانه از ساخت و توليد تعداد قابلتوجه از نيازهای صنعت آب و برق
حمايت کند و بيش از  17شرکت دانشبنيان تحويل اين صنعت دهد) و احساس جدی خأل وجود پارک تخصصي نيرو در زيستبوم نوآوری نيرو اشاره
کرد.
پارک نيرو ازيکطرف امکان دسترسي شرکتهای وزارت نيرو را به شرکتهای فناور بخش خصوصي فراهم ميکند و از سوی ديگر ايجاد زيرساخت
فيزيکي و شبکه تعاملي گستردهای را برای شکلگيری و توسعه کسبوکارهای فناورانه ايجاد ميکند .پارک نيرو خواهد توانست با جذب و پذيرش
شرکتهای دانشبنيان وابسته به صنعت نيرو ،دفاتر تحقيق و توسعه مرتبط با صنعت و حمايت از ايجاد شرکتهای خدمات تخصصي باارزش افزوده
باال به شرکتها تابعه وزارت نيرو نقش مؤثری در زيستبوم نوآوری و فناوری نيرو ايفا نمايد .اين پارک با سرمايهگذاری مشترک وزارت نيرو و بخش
خصوصي راهاندازی ميشود .مديريت آن مشارکتي و ساختار آن شبکهای است؛ بدين معنا که هيأت امنای پارک را ذینفعان اصلي پارک (نظير
شرکتهای مادر تخصصي نيرو ،مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي نيرو و شرکتهای بزرگ جنب صنعت نيرو) تشکيل ميدهند و پارک در قالب شعب و
پرديسهای متعدد منطقهای در پهنای کشور خدمات خود را ارائه ميکند.
توسعه کارآفريني ،حمايت از توسعه بازار شرکتهای دانشبنيان و فناور فعال در حوزه نيرو ازجمله شرکتهای فناور و دانشبنيان مستقر در ساير
پارکها ،تسهيل اخذ مجوزهای موردنياز شرکتهای دانشبنيان و فناور فعال در حوزه نيرو و تسهيل بهرهمندی کليه شرکتهای فناور و دانشبنيان
فعال در حوزه نيرو از امکانات و ظرفيتهای وزارت نيرو کسبوکارهای دانشبنيان ،ايفای نقش واسط بين صنعت و شرکتهای دانشبنيان و ايفای
نقش تسهيل گر برای ارتباط ازجمله مأموريتهای پارک علم و فناوری نيرو هستند .اميد آن ميرود که پارک نيرو در کنار سه پارک تخصصي ديگر
(پارکهای  ،ICTنفت و کشاورزی) بتواند در تسهيل و تسريع خودکفايي صنعت آب و برق از يکسو و توسعه صادرات محصوالت فناورانه ساخت
داخل در دهه آينده از سوی ديگر تأثيرگذار باشد .اين شماره پيک روش به تشريح اجمالي موضوعات فوق پرداخته است.
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش مرکز
چهارمين جلسه کميته پذيرش در
سال  1400در تاريخ  1400/05/24برگزار شد.
در اين جلسه طرح "بهینهسازی تجهیزات و
سامانههای انرژی بر در ایستگاههای تقلیل
فشار گاز طبیعی در نیروگاهها با استفاده از
انرژیهای تجدید پذیر" از جانب پژوهشکده
سيستمهای مديريت و ارزيابي کيفيت سپنتا ارائه
و مورد ارزيابي قرار گرفت .پس از ارائه طرحها
توسط متقاضي و بررسي ابعاد فني و مالي طرحها،
مقرر شد پس از انجام اصالحات الزم ،اين طرح
مجدداا در جلسات آتي کميته پذيرش موردبررسي
قرار گيرد.
برگزاری هفتاد و چهارمین شورای
مرکز

آب و برق (شعبه اصفهان) و دانشگاه صنعتي
اصفهان در راستای تقويت و توسعه همکاری
های مشترک ،تفاهمنامهای بين مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق (شعبه
اصفهان) و دانشگاه صنعتي اصفهان امضاء شد.
بر اساس اين تفاهمنامه ،دو مرکز برای استفاده
از امکانات علمي ،مکاني و نرمافزاری يکديگر
بهصورت مشترک و همچنين برگزاری
رويدادهای علمي و کسبوکار بهصورت دوسويه
با يکديگر همکاری خواهند کرد.
بهعنوان اولين برنامه ،مقرر شد برخي از شرکت
های مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتي،
برای انجام آزمايشهای خود و ساخت تجهيزات
در کارگاههای مرکز رشد صنعت آب و برق
استقرار يابند .اين تفاهمنامه از سوی آقای دکتر
غالمرضا لطيف بهعنوان نماينده پژوهشگاه نيرو
و آقای دکتر بهروز اربابشيراني معاونت
پژوهشي دانشگاه صنعتي اصفهان در تاريخ 18
مرداد  1400امضا شد.

هفتاد و چهارمين شورای مرکز در روز
سهشنبه مورخ  1400/05/12با بررسي سه طرح
برگزار شد .در اين نشست ،ابتدا طرح راهاندازی
اولين شتابدهنده تخصصي در صنعت آب و برق ب -پيرو فراخوان جذب واحدهای فناوری
با عنوان "راهاندازی شتابدهنده لیان (حوزه توسط شعب مرکز رشد در مجتمعها پنج طرح

بهکارگیری علوم پایه در صنعت آب و برق)" با عناوين "ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون
توسط آقای فراز خطير مطرح شد که پس از ارائه و الترافیلتراسیون با خاصیت آبدوست و

طرح توسط متقاضي ،سؤاالت فني و اقتصادی ضد گرفتگی زیستی جهت تصفیه تکمیلی
توسط اعضای شورا مطرح گرديد و طرح از جهات فاضالب تصفیهشده به روش بیولوژیکی و
گوناگون موردبررسي قرار گرفت .درنهايت شورا با تولید آب بهداشتی"" ،امکانسنجی
استقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه نيرو بیوراکتور  A2Oبا پیکربندی یکپارچه
موافقت نمود .در ادامه دو طرح ديگر با عناوين باقابلیت حذف ترکیبات مقاوم زیستی از
"طراحی و تولید دستگاه تسال (تخلیه فاضالب صنعتی"" ،طراحی و ساخت
الکتریکی)" توسط آقای محمدقاسم جعفری و غشاهای اصالح یافته توسط نقاط

"طراحی و پیادهسازی نرمافزار ارزیابی و کوانتومی ( )CQDحاوی عملکرد باالی ضد
مدیریت مخاطرات امنیت سایبری فناوری گرفتگی بیولوژیکی بهمنظور تصفیه

های عملیاتی و ارائه خدمات مرتبط" توسط کارآمد پساب "" ،طراحی و ساخت برد
Zynq
آقای محمدمهدی احمديان مرج ارائه شد که پس پردازش ویدئو مبتنی بر
از بررسي اين طرحها و بحث در مورد ابعاد  "Ultrascaleو "ساخت اینورتر ترکیبی
اقتصادی و فني آنها ،شورا با استقرار اين طرحها قابلاستفاده در صنایع مختلف و سیستم
در مرکز رشد موافقت کرد.
های انرژی نو" به شعبه مرکز در مجتمع
کرمانشاه واصلشده است .اين طرحها به مرحله
اخبار شعب مرکز رشد
داوری ارسالشدهاند تا پس از تائيد آن در
الف -امضای تفاهمنامه همکاری کميته جذب و پذيرش در خصوص آنها
مشترک بين مرکز رشد واحدهای فناور صنعت
تصميمگيری شود.

عضو جدید خانواده
شرکت سانا صنعت کنزا
در ماه اخير شرکت سانا صنعت کنزا به جمع
شرکتهای مستقر مرکز پيوست .ايده
فناورانه اين شرکت "طراحی و تولید
دستگاه تسال" ميباشد .اين محصول بنا به
نياز بازار دارای امکانات و ويژگيهای مختلفي
ميباشد که بهکارگيری آنها بنا به استراتژی
ورود به بازار منوط به رسيدن به اهداف فروش
و تقاضای بازار ميباشد .هدف نهايي اين
دستگاه بهکارگيری حدود  18تکنولوژی و
فناوری که  4مورد آن بهصورت کامالا ابداعي
است .تشخيص فاز و نول ،تخليه الکتريکي،
فيلتر خاص طراحيشده  EMIو قطع برق
خروجي در صورت اتصال کوتاه و  14مورد
ديگر شامل :جلوگيری از انتقال شوک و سرج
شبکه به دستگاه مصرفکننده ،وجود دماسنج
در دستگاه برای جلوگيری از آتشسوزی
احتمالي ،اندازهگيری و نمايش ولتاژ و آمپراژ،
قابليت محافظ برق ديجيتال با ميکروکنترلر،
وجود شارژر ،ذخيرهسازی اطالعات زمان
وقوع حوادث (تعريفشده در دستگاه) در
حافظه داخلي ميکرو ،امکان ارتباط با  PCاز
طريق پورت  ،)USBوجود دو مد تنظيمات
تغيير رنج ولتاژ ،تغيير زمان خاموش ماندن
سيستم براثر ورود ولتاژ غيراستاندارد و تنظيم
وضعيت تخليه الکتريکي و ارتينگ ،وجود
 WIFIبرای فرمان پذيری دستگاه ،اعالن
خطر شنيداری و ديداری ،نمايشگر ،هشدار
در صورت جريان کشي بيشازحد و عدم
اجازه به کاربر برای استفاده بيشتر از پريزهای
ديگر ،بهکارگيری  EMS MODEبرای
مديريت مصرف انرژی در محافظ برق و قطع
برق در صورت تشخيص بيشازحد مجاز
رطوبت که کامالا خالقانه است که همگي
موجب خلق دستگاهي گشته که عليرغم
وجود چندين فرآيند ،موجب ارتقاء کيفيت
برق تحويلي ميشود و هدف را تأمين
مينمايد .عدم استفاده از هر يک ،کارايي
دستگاه را تقليل ميدهد و مجموعه بهصورت
يکپارچه هدف نهايي است که امکان ارائه
بهصورت مجزا نيز ميباشد.
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ویژهنامه معرفی پارک علم و فناوری نیرو
مقدمه
در سال  1386معاونت آموزش و تحقيقات وزارت نيرو تأسيس پارک علم و فناوری صنعت آب و برق را بهعنوان
نخستين پارک وابسته به صنعت در ايران در دستور کار خود قرار داده و مکاتبات خود را با وزارت علوم بهعنوان
مرجع اخذ مجوز تأسيس پارکهای علم و فناوری آغاز کرد .در عمل فرآيند اخذ مجوز با فراز و نشيبهايي مواجه
شد و زمان اخذ مجوز را بيشازحد طوالني کرد .باالخره با حمايتهای بيدريغ معاونت محترم تحقيقات و منابع
انساني وزارت نيرو ،رياست محترم پژوهشگاه نيرو و همکاریهای معاون محترم برق و انرژی وزارت نيرو،
شرکتهای ساتکاب ،آب و فاضالب تهران ،مؤسسه تحقيقات آب و مؤسسه آموزشهای تخصصي و صالحيت حرفهای وزارت نيرو و تالش تيم راهاندازی پارک ،مجوز
اصولي تأسيس اين پارک در تاريخ  6تيرماه  1400از شورای گسترش وزارت عتف اخذ شد .پارک علم و فناوری نيرو چهارمين پارک صنعتي کشور است که پس از
پارکهای ، ICTکشاورزی و نفت مجوز فعاليت ميگيرد .اين ويژهنامه بهضرورت ايجاد پارک ،چشمانداز ،مأموريتها ،ويژگيها ،مخاطبين ،ذینفعان و خدمات پارک علم
و فناوری نيرو ميپردازد.
 -2ضرورت ایجاد پارک علم و فناوری نیرو
داليل متعددی را ميتوان برای ضرورت ايجاد پارک علم و فناوری نيرو بيان کرد .وزارت نيرو دارای ظرفيتهای گستردهای در سمت تقاضای فناوری است .اين ظرفيتها
شامل حدود  200شر کت تابعه در حوزه آب و برق ،دو مؤسسه تحقيقاتي و پژوهشي ،دو مؤسسه آموزشي ،تعداد متنبهي از شرکتهای بيرون آمده از وزارت نيرو نظير
موننکو ،مهاب قدس ،مپنا و ...هستند که وظايف محوله به وزارت نيرو را در قالب طرحها و پروژههای کوچک و بزرگ با سرمايهگذاری بخش دولتي و خصوصي ،شکلدهي،
اجرا و پيادهسازی ميکنند .اين ظرفيتها در راستای توسعه بازار محصوالت شرکتهای فناور و دانشبنيان ميتواند به کار گرفته شود .در اين راستا پارک علم و فناوری
نيرو ميتواند بهعنوان حلقه اتصال بين سمت عرضه و تقاضای فناوری ايفای نقش نمايد.
از طرفي در سالهای اخير باهدف ساماندهي فعاليتهای نوآورانه و فناورانه در وزارت نيرو ،استفاده حداکثری از ظرفيتهای موجود و جلوگيری از موازی کاریها،
زيستبوم نوآوری در وزارت نيرو طراحي و ابالغشده است .راهاندازی اين زيستبوم شامل هشت طرح ميباشد که يکي از آنها راهاندازی پارک علم و فناوری نيرو است.
در اين زيستبوم پارک علم و فناوری نيرو ازيکطرف امکان دسترسي شرکتهای وزارت نيرو را به شرکتهای فناور بخش خصوصي فراهم ميکند و از سوی ديگر
زيرساخت فيزيکي و شبکه تعاملي گستردهای را برای شکلگيری و توسعه کسبوکارهای فناورانه ايجاد ميکند.
تجربه موفق وزارت نيرو در پژوهشگاه نيرو در اداره مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق که در هشت سال اخير نقش مؤثری در شکلگيری و توسعه حدود 100
شرکت فناور و  17شرکت دانشبنيان داشته است و تعداد قابلتوجهي محصوالت کليدی تحويل صنعت آب و برق کشور کرده است ،انگيزه و مشوق ديگری برای وزارت
نيرو در ايجاد پارک تخصصي نيرو است تا بتواند در کنار هدايت شرکتهای بيرون آمده از مرکز رشد به آن پارک (باهدف توسعه بازار و توسعه صادرات آنها) ،شرکتهای
مستقر در ساير پارکهای علم و فناوری کشور را نيز باواسطه گری پارک موردحمايت قرار دهد.
در ادامه برخي از اين داليل بهاجمال بيان ميشود.
الف -ظرفیتهای وزارت نیرو


رتبه نخست در صادرات خدمات فني و مهندسي کشور (معادل  5/3ميليارد دالر) که در افق  1410رسيدن به  6/7ميليارد دالر برنامهريزیشده است.



برنامههای استراتژيک صنعت نيرو:
 oتعادل بخشي و کاهش هدر رفت آب با سرمايهگذاری ساليانه يک ميليارد دالر،
 oتوسعه انرژیهای تجديد پذير ظرف  5سال به ده هزار مگاوات معادل ساليانه  5/1ميليارد دالر سرمايهگذاری،
 oمديريت مصرف برق با فرض  20درصد صرفهجويي در افق دهساله معادل ساليانه  6/1ميليارد دالر سرمايهگذاری ،و
 oافزايش راندمان نيروگاههای کشور با فرض  %5افزايش در افق دهساله معادل ساليانه يک ميليارد دالر سرمايهگذاری.



اعتبارات توسعهای مصوب وزارت نيرو برای سال :1400
 200 oميليارد تومان توسعه آزمايشگاههای مرجع،
 200 oميليارد تومان تحقيقات و توسعه فناوری حوزه تجديد پذير ،و
 1300 oميليارد تومان يارانه به شرکتهای دانشبنيان در حوزه بهينهسازی.



تحوالت دانشبنياني حوزه نيرو در افق دهساله پيش رو:
 oهوشمند سازی،
 oبهينهسازی،
 oتوسعه انرژیهای تجديد پذير،
 oبرقي سازی،
 oتصفيهخانههای کوچک فاضالب
 oآب مجازی ،و
 oنمکزدايي و گندزدايي.

ب -توانمندیها و قابلیتهای ویژه وزارت نیرو


وجود قابليتهای پژوهشگاه نيرو و موسسه تحقيقات آب،



وجود آزمايشگاههای مرجع و سازوکار تأييد صالحيت محصوالت ساخت داخل،

شماره  –59مرداد 1400


وجود مرکز رشد تخصصي،



وجود صندوق پژوهش و فناوری،



وجود مراکز توسعه فناوری،



وجود شرکتهای لنگر نظير مپنا ،فرآب ،ايران ترانسفو و،...



ايجاد شتابدهنده تخصصي ،و



ايجاد فن بازار نيرو.

ج -زیستبوم نوآوری نیرو
ال اشاره
وزارت نيرو باهدف ساماندهي تأمين نيازهای فناورانه بازيگران صنعت آب و برق اقدام به پيادهسازی و ابالغ زيستبوم نوآوری نيرو کرده است .همانطور که قب ا
شد ،زيستبوم نوآوری نيرو در قالب هشت طرح کالن طراحيشده است و برای هرکدام از بازيگران کليدی زيستبوم نوآوری يک نقش تعيينشده است .در شکل زير
نقش هرکدام از بازيگران زيستبوم نوآوری نيرو ازجمله پارک نشان دادهشده است.

د -وجود مرکز رشد واحدهای فناور
مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی که بهعنوان نخستين مرکز رشد صنعتي کشور نيز شناخته ميشود کارکردها ،وظايف ،ويژگيها و چشمانداز متفاوتي از ساير
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دارد .اهداف ،مأموريتها و ويژگيهای در نظر گرفتهشده برای اين مرکز در ادامه شده است.
اهداف مرکز رشد:


فراهم نمودن زمينه ارتقا کمي و کيفي شرکتهای فناور در جهت تکميل چرخه توسعه فناوری،



رفع مشکالت و نيازهای صنعت برق کشور از طريق جذب ،پذيرش و حمايت از شرکتهای فناور مستعد،



توسعه شبکه ملي مراکز رشد صنعت آب و برق ،و



استفاده از پتانسيل صنعت برق و انرژی کشور برای حمايت از اقتصاد دانشبنيان.

ويژگيهای مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

عملکرد مرکز رشد پژوهشگاه نيرو در طول شش سال فعاليت خود در ادامه آورده شده است .همانطور که مالحظه ميشود در طول اين شش سال  296طرح به اين
مرکز ارائهشده است که از اين ميزان  98طرح موردپذيرش قرارگرفته و واحدهای فناور مربوطه زيرپوشش مرکز قرارگرفتهاند .از بين اين واحدها  19واحد با تالش خود
و حمايت مرکز موفق شدهاند دانشبنيان شوند .همچنين در اين مدت زمينه اشتغالزايي برای حدود  400نفر فراهمشده ،گردش مالي شرکتها به بيش از 2000
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عملکرد کلي مرکز در طول شش سال فعاليت

ميليارد ريال و حجم فروش ايده محوری آنها به بيش از  330ميليارد ريال رسيده است .اطالعات کامل در خصوص عملکرد مرکز در طول اين شش سال را ميتوانيد
در ادامه مالحظه فرماييد.
 -3تشریح اجمالی پارک
اصو اال پارکهای تخصصي باهدف توسعه بازار و با مأموريتهای تقاضامحور فعاليت ميکنند که بهتبع آن پارک نيرو نيز در پاسخ به نيازهای فناورانه صنعت آب و برق و
حمايت از توسعه بازار شرکتهای فعال در اين حوزه ايجادشده است .برای اين منظور الزم است پارک علم و فناوری نيرو تعامل گستردهای با ساير بازيگران زيستبوم
نوآوری نيرو و همچنين ساير پارکهای موجود در کشور داشته باشد .با توجه به اين نکته در ادامه چشمانداز ،مأموريت ،ويژگيها و خدمات پارک علم و فناوری نيرو
آورده شده است.
الف -چشمانداز پارک
چشمانداز در نظر گرفتهشده برای پارک فناوری و نوآوری نيرو در يک افق  10ساله و تبديلشدن آن به "بزرگترین پارک تخصصی فناوری حوزه آب و برق در
منطقه با ویژگی صادرات محوری" است.
ب -مأموریتهای پارک


توانمندسازی اقتصادی و افزايش رقابتپذيری واحدهای فناور در زمينه صنعت آب و برق،



توسعه کارآفريني و حمايت از ايجاد و توسعه واحدهای فناور نوپا و نوآور در زمينه صنعت آب و برق،



توسعه فناوری و نوآوری و حمايت از ايجاد و توسعه کسبوکارهای دانشبنيان،



ايفای نقش واسط و همافزا ميان صنعت و شرکتهای دانشبنيان برای شناسايي و هدايت نيازهای صنعت از يکسو و توانمندی شرکتها از سوی ديگر،



شناسايي فرصتها و حوزههای فناوری نوين برق و انرژی و تشويق و حمايت از فعاليت در اين زمينهها از طريق تعريف و اجرای پروژههای پيشتاز و کمک
به ايجاد و فعاليت شرکتهای مرتبط با اين حوزهها،



ايجاد زمينهای مطمئن برای جذب سرمايهگذاری داخلي و خارجي موردنياز شرکتهای حوزه صنعت آب و برق ،و



تجاریسازی نتايج پژوهش و ثروت آفريني مبتني بر علم و فناوری.

ج -ویژگیهای پارک


مدل شرکتي برای اداره پارک (مشارکت سمت تقاضای فناوری در
راهبری پارک)،





مدل شبکهای برای عملکرد پارک (شبکهسازی مراکز رشد و پارکهای
علم و فناوری مرتبط با نيرو)،





تخصصي بودن پارک ،و

دسترسي به آزمايشگاههای تخصصي و مرجع صنعت آب و برق،



همراستايي فعاليتهای پارک با نيازها و چالشهای صنعت آب و برق.

د -مخاطبین پارک
مخاطبين پارک سه دسته هستند که عبارتاند از:
الف -مخاطبین مستقیم پارک



 SMEsفعال در حوزه صنعت نيرو،



شرکتهای  Spin Offپژوهشگاه نيرو و موسسه تحقيقات آب،



شرکتهای  Spin Offصنعت،



واحدهای توسعه و تحقيقات شرکتهای خصوصي و دولتي بزرگ،



واحدهای توسعه و تحقيقات شرکتهای مادر تخصصي فعال در صنعت،



شرکتهای چندمليتي و شرکتهای با ساختارهای مشارکتي (داخلي-خارجي).



دسترسي به آرشيو فني موجود در صنعت،
دسترسي به ظرفيت خبرگان و مشاوران صنعت آب و برق بهمنظور
، Mentroring
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ب -مخاطبین شبکه مراکز رشد و پارکهای همکار

 شرکتهای فعال در حوزه صنعت نيرو در ساير مراکز رشد و پارکهای کشور.
ه -ذینفعان پارک
منظور از ذينفعان پارک فناوری نيرو تمام اشخاص حقيقي و حقوقي هستند که با به وجود آمدن و فعاليتهای پارک فناوری نيرو ،منافعشان دستخوش تغيير ميشود.
ذینفعان پارک علم و فناوری نيرو عبارتاند از:


سازمان مؤسس :وزارت نيرو،



ساير پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد کشور،



پارک علم و فناوری نيرو شامل مراکز رشد اقماری ،شرکتهای خدمات عمومي
و شرکتهای فناور و دانشبنيان،



دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي کشور ،و





مؤسسات مالي و اعتباری و بانکها.

بازيگران زيستبوم نوآوری نيرو شامل شرکتهای تابعه وزارت نيرو ،شرکتهای
مادر تخصصي ،مراکز پژوهشي ،شرکتهای نيمهدولتي بزرگ ،بخش خصوصي،
شرکتهای بينالمللي ،وزارتخانههای مرتبط و،...

ی -خدمات قابلارائه
پارک علم و فناوری نيرو شبيه ساير پارکهای ،عالوه بر ارائه خدمات عمومي (شامل :فضا و ساير خدمات مربوط به زيرساختهای فيزيکي ،خدمات عمومي و
پشتيباني ،تجهيزات اداری ،اينترنت پرسرعت و خدمات ارتباطي ،حراست و حملونقل ،خدمات مالي و اعتباری ،اعتبارات توسعه بازار ،خدمات مشاورهای توسعه
کسبوکار ،و خدمات آموزشي) خدمات ويژهای را به شرکتهای مستقر در آن عرضه خواهد کرد .اين خدمات نهتنها به شرکتهای مستقر در پارک علم و فناوری
نيرو ،بلکه به شرکتهايي که در ساير پارکهای کشور مستقر بوده و در حوزههای آب و برق فعاليت ميکنند ،ارائه خواهد شد تا پارک بتواند بهعنوان هاب ارتباطي
شرکتهای بخش خصوص حوزه نيرو با وزارت نيرو ايفای نقش کند.
 -1خدمات ویژه

 -2خدمات باارزش افزوده


خدمات فني و تخصصي و مشاورههای علمي،



خدمات بازار سازی و بازاريابي،



تسهيل ورود شرکتها به زنجيره تأمين صنعت و توسعه ارتباط شرکتها
با بازار صنعت،



خدمات ارزشگذاری دانش فني /بازاريابي دانش فني /جذب
سرمايهگذاری،



فعالسازی بازار تقاضای شرکتها (تضمين خريد در قبال تضمين کيفيت
در صنعت)

ارائه خدمات مرتبط با انتقال تکنولوژی،
ارزيابي علمي و کاربردی اختراع،



آزمايشگاههای مرجع و خدمات تست و پايلوت در بخش برق و انرژی،





ارائه بستر تست عملياتي محصوالت و خدمات شرکتها در نمايشگاه
دائمي پارک،




همکاری يا حمايت از فروش يا واگذاری دانش فني،



بررسي ارزش دانش فني و قيمتگذاری،



صيانت از بازار داخلي شرکتها با استفاده از ظرفيتهای ارتباطي و قانوني
پارک،

خدمات راهبری و مربيگری،





بهرهگيری از ظرفيتهای شبکه پارکها و مراکز رشد همکار،



شبکهسازی شرکتها و صاحبان سرمايه و صنعت ،و



استقرار مطمئن بينالمللي.

 -3پارک در یک نگاه
مديريت پارک علم و فناوری نيرو مشارکتي و ساختار آن شبکهای است؛ بدين معنا که هيأت امنای پارک را ذینفعان اصلي پارک (نظير شرکتهای مادر تخصصي نيرو،
مؤسسات پژوهشي و تحقيقاتي نيرو و شرکتهای بزرگ جنب صنعت نيرو) تشکيل ميدهند و پارک در قالب شعب و پرديسهای متعدد منطقهای در پهنای کشور
خدمات خود را ارائه ميکند .با توجه به فضاهای در نظر گرفتهشده برای پارک نيرو ،در يک افق دهساله ايجاد پارکي با ظرفيت نهايي  3000نفر برای جذب  182شرکت
بزرگ و متوسط برنامهريزیشده است .جدول زير ساير مشخصات کلي پارک را نشان ميدهد.

تشکر و قدردانی
معاونت تحقيقات و منابع انساني وزارت نيرو از تيم طراحي و راهاندازی پارک نوآوری نيرو عليالخصوص آقايان دکتر لطيف شبگاهي ،دکتر طاهری کالني ،مهندس
محمدی ،مهندس مددی مقدم و مهندس وليان از بابت تالش و کوشش آنها در اخذ مجوز اصولي پارک نيرو از وزارت عتف تشکر و قدرداني مينمايد .همچنين از

همکاری و همراهي مديران محترم پژوهشگاه نيرو ،مديران کل محترم حوزه معاونت تحقيقات و اعضای محترم شورای راهاندازی پارک کمال قدرداني و امتنان را دارد.
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند
مرکز توسعه فناوریهای شبکه هوشمند آب ،برق و انرژی در بهمنماه  1393با حکم رياست محترم پژوهشگاه تأسيس گرديد .هدف از ايجاد اين مرکز توسعه فناوری
های مرتبط با شبکه هوشمند و تالش برای ايفای نقش محوری در حوزه شبکه هوشمند ابتدا در صنعت برق و سپس در صنعت آب و انرژی ميباشد .مرکز توسعه
فناوریهای شبکه هوشمند آب ،برق و انرژی ،مجری محوری صنعتي طرح ملي شبکه هوشمند برق و پيادهسازی طرح نمونه يکي از  37طرح کالن ملي شورای عتف
ميباشد.
محورهای تمرکز


يکپارچگي در تفکر و عمل،



نگرش سيستمي در تصميمگيری و اجرای موضوع مأموريت،



مشارکت گسترده و همهجانبه همه مديران و کارکنان و ذينفعان طرح،



تمرکز بر فناوری اطالعات و ارتباطات در همه عرصههای کاری (تأمين
سازمان مجازی مجری مرکز توسعه فناوری شبکه برق انرژی)،



توجه بر دانايي محوری و حمايت از نوآوری و فناوری و اجرای طرح شبکه
هوشمند و تکثر دانش،



راهبری اجرای پروژهها و هدايت طرحهای تحقيقاتي با اصول استاندارد،



زمينهسازی توسعه فناوری بر پايه استانداردهای مربوطه

مأموریتها


تأمين ظرفيت فناوری جهت نيل به قطب علمي فناوری در کشور و جايگاه اول منطقه در عرصه علم و فناوری در حوزه فناوریهای شبکه هوشمند آب و
برق و انرژی



وحدت رويه فعاليتهای توسعه ،تدوين ،انتقال فناوری فني شبکه هوشمند منابع انرژی تحت روشهای برنامهريزی و استانداردهای بينالمللي و اجرای
مطالعات تطبيقي (نظير  IEAو )...و آيندهپژوهي همراستا با چشمانداز



قابليت جامع بوميسازی/سفارشيسازی و متعاقباا تجاریسازی تجهيزات و خدمات توسعه فناوری در راستای استقرار ،عرضه و عموميسازی کاربرد ِ شبکه
هوشمند آب و برق انرژی و انرژیهای تجديد پذير (سياست گزاری ،حمايت اثربخش ،پيگيری برای تجاریسازی نتايج و دستاوردهای طرحهای فناورانه در
راستای رفع نيازهای اساسي و توسعه همهجانبه فناوری)



تأمين ظرفيت توسعه يکپارچه "گستره شبکه هوشمند انرژی" توسط شناسايي و پيادهسازی استانداردها و الزامات آن در همگامسازی وحدت رويه اجرايي
صنايع و خدمات فني در استقرار فناوری مزبور و رصد فناوریهای جديد در سطح جهاني و نيز شناسايي فرصتهای توسعهای بينالمللي



تجهيز نيروی انساني و سازوکار پايدار توسعه دانش فناوری توسط نيازسنجي و طراحي ساختار سازماني ،توانمندسازی فني و دانشافزايي نيروی انساني
متخصص کارآمد و متخصص (در حوزه ذينفعان/عاملين و آحاد) در محورهای تحقيق ،توسعه و ساخت و خدمات فني و راهاندازی و کاربرد فناوریهای شبکه
هوشمند



نيل به قطب صنعتي سرآمد و دستيابي به جايگاه اول منطقه در توليد صنعتي اَدَوات و تجهيزات بومي و رقابتپذير فناوریهای شبکه هوشمند آب و برق و
انرژی (اعم از خدمات تخصصي ،استاندارد ،تجهيزات) در زمينه توسعه

اهداف کالن


برخي از اهداف و برنامههای کالن مرکز توسعه فناوری شبکه هوشمند برق و انرژی به شرح زير ميباشد:




مشارکت و ايجاد همسويي در فعاليتهای تحقيق و توسعه فناوریهای شبکه هوشمند صنعت برق در کشور



تهيه و بهروزرساني نقشه راه توسعه فناوریهای شبکه هوشمند برق بر اساس نيازهای صنعت برق کشور



همکاری علمي با واحدهای فناور در دانشگاهها ،مراکز رشد و پارکهای علمي فناوری



محوريت اجرای طرحها و پروژههای پژوهشي شبکه هوشمند در پژوهشگاه نيرو



ارائه خدمات و تالش برای ايجاد همسويي در توسعه شبکه هوشمند حوزه برق



ايجاد نظام حمايت مالي از طرحها و پروژههای شبکه هوشمند



برنامهريزی کالن ،تدوين طرحها و تعريف پروژههای شبکه هوشمند



مشاوره و همکاری در راهاندازی پايلوتهای موردنياز صنعت برق در زمينه شبکه هوشمند



هدايت ،راهبری ،نظارت و اطالعرساني به صنعت برق در زمينه شبکه هوشمند



جهتدهي تحقيقات و توسعه شبکه هوشمند در راستای نيازمندیهای بازار

آدرس :تهران ،شهرک غرب ،انتهای دادمان ،پژوهشگاه نيرو ،ساختمان فناوری ،طبقه چهارم ،مرکز توسعه فناوریهای شبکه هوشمند آب،
برق و انرژی.

وبسایتwww.nri.ac.ir/EESG-Center/contact-us :

شماره  –59مرداد 1400
معرفي واحدهای مرکز؛ شرکت پویش تدبیر کرانه

رصد فناوریهای نوین در حوزه صنعت برق و انرژی

مديرعامل :مريم زارع

خنککننده تابشی آسمان
"خنککننده تابشی آسمان" پديدهای است که وقتي درجه حرارت باالتر از

شماره تماس88364614 :
پست الکترونيکيinfo@phystec.ir :
ایده محوری:
طراحي و ساخت دستگاه آنااليزر آب قابلحمل
زمینه فعالیت:
طراحي ،ساخت و پشتيباني تجهيزات در حوزه فناوریهای اپتوالکترونيکي،
فناوری اطالعات و تجهيزات تخصصي آزمايشگاهي و تحقيقاتي
خالصه طرح:
در طراحي دستگاه آنااليزر آب ،آاليندههای شيميايي آب به روش نوری اندازهگيری
ميگردد .آنااليزرهای نوری آب ابزارهايي هستند که قابليت اندازهگيری آاليندههای
آب را با اندازهگيری ميزان نور جذبشده توسط آب ،اندازهگيری کرده و نمای
ميدهند .در اين روش ،ابتدا با افزودن معرفهای خاص هر آالينده به آب ،آب آلوده
تغيير رنگ ميدهد .سپس نور با گستره وسيعي از طولموجها به نمونه تابانده شده
و با توجه به رنگ آب ،طولموجهای مشخصي از آن جذب نمونه ميشود .نور عبوری
از نمونه در اسپکترومتر به مؤلفههای تشکيلدهنده ،تجزيه و سپس توسط
آشکارساز نوری ،آشکارسازی ميشود .بهاينترتيب مقدار جذب در هر طولموج
اندازهگيری ميشود .سپس با کاليبره نمودن ميزان جذب ،غلظت آاليندهها در آب
تعيين خواهد شد .اين دستگاه دارای باتری است تا اندازهگيری در محيطهای
عملياتي را امکانپذير سازد ،و درنهايت با يک نرمافزار قابلنصب روی هر نوع
کامپيوتر ،لپتاپ يا تبلت تحت ويندوز که توسط شرکت پويش تدبير کرانه طراحي
خواهد شد ،امکان مشاهده طيفها و آناليز دادهها فراهم خواهد بود.
بازار هدف:


نيروگاههای بخار و سيکل ترکيبي ،آزمايشگاههای کنترل و کيفيت.

آخرین وضعیت :دستگاه ساختهشده و تستهای آزمايشگاهي بر روی محصول
انجام شده است .در حال حاضر امکان ساخت و تحويل محصول بر اساس سفارش
وجود دارد .اين شرکت قراردادهايي در زمينه فروش منعقد نموده است.

حد انجماد است ،شکل يخبندان را در سطح زمين ايجاد ميکند .اين موضوع
در شب سبب تشکيل قطرات آب روی شيشه جلو يا بادگيرهای اتومبيل و
يخبندان روی چمنها ميشود.
در اين فناوری جديد ،يک اتفاق طبيعي رخ ميدهد که در آن سطحي که رو
به آسمان است ،گرمای خود را بهصورت تابش حرارتي در هوا خارج ميکند.
قسمتي از آن گرما به جو فوقاني باال ميرود و حتي ميتواند تا فضا نيز برود.
"آسواث رامان ( ")Aaswath Ramanاستاديار علوم و مهندسي مواد در
دانشکده مهندسي برق دانشگاه کاليفرنيا لسآنجلس طي بيانيهای گفت :اين اثر
بهطور طبيعي در همه زمانها بهويژه در شبهای روشن رخ ميدهد .نتيجه اين
ميشود که جسمي که گرما ازدستداده ،چه خودرو ،چه زمين و چه ساختمان،
کمي سردتر از دمای محيط باشد .فناوری جديد از اين اختالف دما برای توليد
برق استفاده ميکند .دانشمندان وسيلهای را ايجاد کردهاند که بتواند گرمای در
حال افزايش از هوای اطراف را جذب کند و آن را به الکتريسيته تبديل کند.
دستگاهي که ايجادشده بود قادر به روشن کردن يک المپ ال.ای.دی بود .تمام
قطعات مورداستفاده برای دستگاه آزمايشي در فروشگاههای سختافزار و
الکترونيکي تنها با هزينهای کمتر از  30دالر خريداری شد.
اين مجموعه شامل يک ديسک آلومينيومي بود که رنگ يکطرف آن مشکي
بود و اين سمت رو به آسمان قرار ميگرفت .از اين ديسک برای تابش گرما از
هوای اطراف استفاده ميشود .اين دستگاه همچنين شامل يک ژنراتور
ترموالکتريک است و اين دستگاهي است که در پاسخ به اختالف دما ،يک ولتاژ
الکتريکي توليد ميکند.
اين دستگاه تقريب اا  25ميليوات بر مترمربع برق توليد ميکند .به گفته رامان
اگرچه اين مقدار بسيار کمتر از يک سلول خورشيدی با اندازهی مشابه است اما
ميتوان از اين دستگاه بهراحتي برای توليد برق در مکانهايي که از شبکه
الکتريکي خارج هستند استفاده کرد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"هفتمین کنفرانس بینالمللی فناوری و مدیریت انرژی" 09 ،شهريور  ،1400برگزار کنند :دانشگاه محقق اردبيلي  -اردبيل.

" .2دهمین کنفرانس بینالمللی سامانههای سطوح آبگیر باران" 19 ،آبان  ،1400برگزار کنند :دانشگاه کردستان  -کردستان.
 " .3اولین همایش ملی تحلیل انرژی ،اگزرژی و اگزرژواکونومیک سیستمهای انرژی" 24 ،آبان  ،1400برگزار کنند :دانشگاه
آزاد اسالمي واحد علي آبادکتول -گلستان.
" .4ششمین همایش بینالمللی دانش و فناوری مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک ایران" 30 ،مهر  ،1400برگزارکننده:
مؤسسه برگزارکننده همايشهای توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان -تهران.
" .5هفتمین کنفرانس بینالمللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران" 30 ،مهر  ،1400برگزارکننده:
مؤسسه برگزارکننده همايشهای توسعه محور دانش و فناوری سام ايرانيان -تهران.
.6

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهيد دادمان،
پژوهشگاه نيرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

