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سخن نخست
تا همین چند سال پیش اگر میخواستیم توجه سیاستگذاران حوزه انرژی کشور را به لزوم بهکارگیری راهکارهای نوآورانه برای بهینهسازی انرژی جلب
کنیم ،کار دشواری در پیش داشتیم؛ اما بحرانهای اخیر در وضعیت تأمین آب ،برق و گاز طبیعی هرگونه شک و شبههای را در این زمینه از بین برده
است .اکنون دیگر کمتر کسی را در میان مدیران ،کارشناسان و فعاالن این عرصه میتوان یافت که بر ضرورت بهینهسازی مصرف انرژی تأکید ننماید.
هرچند بار اصلی در این حوزه بر دوش پژوهشگران و فناوران کشور است تا با پیشنهاد راهکارهای نوآورانه به دولت برای مدیریت هرچهبهتر منابع
موجود یاری رسانند ،بدون طراحی و اجرای برنامههای حمایتی الزم از دولت ،این تالشها همچون سالهای گذشته با توفیق چندان همراه نخواهد بود.
یکی از مهمترین بستههای حمایتی در این زمینه که وزارت نیرو و بهطور مشخص شرکت توانیر آن را طراحی و در سال جاری اجرا خواهد نمود ظرفیت
بند ز تبصره  15قانون بودجه سالیانه است .بر اساس این قانون ،وزارت نیرو موظف است مبلغ  13000میلیارد ریال تسهیالت به شرکتهای دانشبنیان
صنعت برق و شرکتهای فعال در حوزه اصالح الگوی مصرف انرژی و حل مشکل نا ترازی تولید و مصرف انرژی اعطا نماید .انتظار میرود با پرداخت این
تسهیالت ،حدود ده هزار مگاوات برق در چهار سال آینده صرفهجویی شده و کاهش یابد .در این راستا مجموعهای از راهکارهای عملیاتی از قبیل
هوشمند سازی شبکه ،جایگزینی لوازم برقی فرسوده با لوازم جدیدتر ،شناسایی و قطع انشعاب استخراجکنندگان رمز ارز غیرمجاز و پیشفروش برق در
بخش خانگی و تجاری ،توصیهشده است.
این برنامهها را میتوان با استفاده از ظرفیتهای بالقوه و بالفعل پارکها و مراکز رشد ،دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ،شرکتهای دانشبنیان حاضر
درصحنه ،شرکتهای بخش خصوصی حوزه آب و برق ،شتابدهندهها ،سرمایهگذاران و ...بهخوبی عملیاتی کرد.
این بند از بودجه سال جاری که بهاحتمالزیاد در بودجه سال آینده کشور تمدید خواهد شد ،فرصت خوبی را برای آن دسته از شرکتهایی که تاکنون
محصوالتی را در حوزه برق تولید کردهاند اما به هر دلیلی (کمبود اعتبارات در سمت مشتری ،نبود انگیزه و رغبت در سمت مشتری )... ،موفق به فروش
محصول خود و ورود آن به صنعت نشدهاند فراهم میکند .درواقع این بند ،خریدار محصول یا سرویس یا خدمات همه شرکتهای بخش خصوصی و
پارکها و مراکز رشد و اشخاص حقیقی است که ادعا میکنند میتوانند با حمایت دولت و اعطای تسهیالت ارزان و سریع در حل عملی مشکالت
صنعت ایفای نقش کنند .بهطور خالصه بند ز تبصره  15یک بستر عملیاتی برای عقد قرارداد و اعطای تسهیالت به شرکتهای توانمند برای همکاری با
وزارت نیرو و شرکت توانیر آماده میکند با این قید که شرکت درازای دریافت تسهیالت معین ،مقدار مشخصی از مصرف انرژی را کاهش /مدیریت
میکند .بدیهی است که در این قرارداد ارائه راهکارهای کلی ،تولید مقاله ،تولید پتنت ،مطالعات شناختی و فاز صفر مدنظر نیست بلکه هدف کاهش
مصرف انرژی در یک بازه زمانی معین به مقدار معین و با هزینه معین است .طی ابالغ مدیرعامل محترم شرکت توانیر ،دبیرخانه کارگروه راهبری
مصارف بند فوق در پژوهشگاه نیرو آغاز به کار نموده است .این دبیرخانه از شرکتهای فعال درزمینهٔ بهینهسازی و مدیریت مصرف انرژی الکتریکی و
شرکتهای دانشبنیان در کلیه زمینههای مرتبط صنعت برق دعوت مینماید جهت اخذ تسهیالت ،طرحها و پروژههای خود را از طریق لینکهای
اعالمشده در آدرس  https://www.nri.ac.ir/Technology/RTFبه دبیرخانه ارائه نمایند .مهلت دریافت اولین سری طرحها و پروژهها جهت اخذ
تسهیالت از منابع شرکت توانیر دربند ز تبصره  15قانون بودجه سال  1400کل کشور 7 ،آذر  1400تعیینشده است .ق
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اخبار مرکز
برگزاری کمیته پذیرش مرکز
هفتمین جلسه کمیته پذیرش در
سال  1400در تاریخ  1400/07/26برگزار شد.
در این جلسه طرح "اولین سامانه مدیریت
کیفیت آزمایشگاهی صنعت آب ،برق و
انرژی مطابق با استاندارد  17025نسخه
 2017مرکز تائید صالحیت ایران" از جانب
آقای حسین شاهزاده احمدی ارائه و مورد
ارزیابی قرار گرفت .پس از ارائه طرح توسط
متقاضی و بررسی ابعاد فنی و مالی طرح ،اعضای
کمیته پذیرش با ارسال طرح به شورا پس از
انجام اصالحات الزم ،موافقت نمود.

جهت استفاده حداکثری از ظرفیتهای شعب
مرکز رشد و مجتمعها در راستای تحقق
اهداف بند ز تبصره  15ارائه داده و آن را
بهطور کامل شرح دادند .در بخش آخر دکتر
لطیف فعالیتهایی را که انتظار میرود شعب
مرکز رشد انجام دهند و همچنین فرآیند کار
را توضیح داده و زمانبندی کار را به شکل
واضح بیان کردند .در انتهای جلسه که حدود
یک ساعت و نیم به طول انجامید روسای
شعب مراکز رشد سؤاالت و ابهامات پیشآمده
در این زمینه را مطرح کرده و نقطه نظرات
خود را بیان کردند.

پژوهش) پیشنهاد کرده و از مجتمعها
خواستند برنامههای خود را منطبق با این
برنامه زمانی پیش ببرند .در جهت تسریع
کار و رسیدن به مهلت زمانی تعیینشده ،از
مجتمعها درخواست شد که در صورت نیاز
از یک شتابدهنده بهعنوان کارگزار استفاده
کنند .دکتر لطیف در بخش پایانی
صحبتهایشان ،فرآیند کار و عناوین
فعالیتهای مجتمعها در راستای تحقق بند
ز را عنوان کرده و زمانبندی آنها را
مشخص کردند .در انتهای جلسه روسای
مجتمعهای پژوهشگاه نیرو به بیان نظرات
خود پرداخته و سؤاالت و ابهامات خود را با
حاضرین در نشست مطرح کردند
عضو جدید خانواده
شرکت تولید نیروی برق و

برگزاری جلسه مجازی تبیین و

انرژی وهاب
در ماه اخیر شرکت تولید نیروی برق و
برگزاری جلسه مجازی انرژی وهاب به جمع شرکتهای مستقر
تبیین بند ز تبصره  15قانون مرکز پیوست .ایده فناورانه این شرکت
بودجه  1400برای مدیران "طراحی و ساخت توربین آبی

ترویج بند ز تبصره  15قانون مجتمعهای آموزشی و پژوهشی
بودجه  1400برای مدیران شعب مرکز رشد
در راستای تبیین و ترویج بند ز تبصره  15قانون
بودجه  1400و نحوه اجرایی کردن آن ،روز
دوشنبه مورخ  19آبان جلسهای با حضور رئیس
محترم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی،
دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی ،و روسای محترم
شعب مراکز رشد بهصورت مجازی برگزار شد .در
ابتدای این جلسه دکتر لطیف شبگاهی ،کلیات
بند ز تبصره  15و ارکان اجرایی شکلگرفته
حول این موضوع را تشریح کردند .ایشان بند ز
تبصره  15را یک فرصت بالقوهی بینظیر برای
مجتمعهای پژوهشگاه نیرو قلمداد کرده و از
مجتمعها درخواست کردند که در وهله اول از
مجال پیشآمده جهت معرفی شعبه مرکز رشد
به سایر عناصر زیستبوم نوآوری و فناوری در
منطقه و همکاری با آنها استفاده کنند .ایشان
تصریح کردند با توجه به اینکه نقش مدیریت
پژوهش و فناوری در حوزه نیرو در سایر استانها
بر عهده مجتمعها و شعب مراکز رشد
گذاشتهشده است ،آنها میتوانند از ظرفیتهای
این بند در جهت ایفای هر چهبهتر نقش خود
نیز بهره ببرند .دکتر لطیف شبگاهی در بخش
دوم فرمایشاتشان ،مدل پیشنهادی خود را در

در ادامه نشستهای مرتبط با تشریح بند ز
تبصره  15قانون بودجه  ،1400جلسهای با
حضور مهندس مرجانمهر معاون فناوری
پژوهشگاه نیرو ،دکتر لطیف شبگاهی رئیس
مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی،
روسای مجتمعهای پژوهشگاه نیرو و تنی چند
از مسئولین و مدیران پژوهشگاه در روز
دوشنبه مورخ  24آبان برگزار شد .در ابتدای
جلسه دکتر لطیف بند ز تبصره  15را یک
فرصت بینظیری برای پژوهشگاه در جهت
ایفای نقش مدیریت پژوهش و فناوری در
زیستبوم نوآوری نیرو ،برای مجتمعها در
جهت معرفی و شناساندن خود به سایر
بازیگران حوزه نوآوری و فناوری در منطقه ،و
برای شرکتهای فناور در جهت رونق
کسبوکار فناورانه خود قلمداد کرده و از
مجتمعهای آموزشی درخواست کردند که
تمام ظرفیت خود را در این زمینه به کار
بگیرند .در ادامه ایشان شیوهنامه اجرایی کردن
بند ز و مدل پیشنهادی خود را در این زمینه
ارائه داده و برای تحقق اهداف این بند دو افق
زمانی بلندمدت (تا اردیبهشتماه ،شروع زمان
پیک مصرف برق ) و کوتاهمدت (تا هفته

فرانسیس (زیر  10مگاوات)" میباشد .بر
اساس اطلس نیروگاههای برقآبی در ایران
و برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی
وزارت نیرو ،ظرفیت تولید برق از
نیروگاههای برقآبی 4 ،هزار مگاوات افزایش
مییابد .اگرچه با اجرای قانون هدفمند
کردن یارانهها ،میزان مصرف برق کاهش
یافته است ،اما وزارت نیرو هدف بزرگتری
را برای افزایش تعامالت با شبکه برق
کشورهای منطقه و اتصال از طریق شبکه
برق جمهوری اسالمی ایران به کشورهای
اروپایی را نشانه گرفته که به نظر میرسد
برای تحقق آن ،باید از هر ابزاری برای
افزایش تولید برق در کشور بهره گرفت .بر
همین اساس صنعت برق کشور ،عالوه بر
راهاندازی نیروگاههای جدید ،موضوع افزایش
بهرهوری نیروگاههای موجود و کاهش تلفات
بخش تولید و توزیع را نیز در دستور کار
قرار داده است؛ اما این موضوع ضرورت
توسعه شبکه برق کشور با ساخت نیروگاهها
را تحتالشعاع قرار نداده است؛ به این معنا
که با برنامهریزیهای صورت گرفته از سوی
وزارت نیرو ،قرار بر این است که عالوه بر
توسعه  5هزار مگاواتی نیروگاههای
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حرارتی 4 ،هزار مگاوات نیروگاه برقآبی نیز به ج) مبادله دو تفاهمنامه در مرکز رشد باقابلیت حذف ترکیبات مقاوم زیستی
ظرفیت شبکه برق کشور اضافه شود .ساخت واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه از فاضالب" توسط آقای دکتر زینتی زاده و
دکتر محمدی ارائهشده و طرح موردبررسی
نیروگاههای برقآبی کوچک بهخصوص آنهایی آذربایجان
که به شبکه توزیع نیروی برق اتصال مییابند در ادامه اولین جلسه شورای اولین جلسه و نقد اعضای شورا قرار گرفت .درنهایت شورا
باعث بهبود پروفایل ولتاژ و نیز بهبود توان در آن شورای مرکز رشد واحدهای فناور صنعت آب و با استقرار این واحد فناور بهشرط انجام
فیدر شده و ازلحاظ پدافند غیرعامل مهم برق شعبه آذربایجان دو تفاهمنامه با سایر اصالحات موافقت کرد.
میباشد .هدف از انجام این طرح طراحی ،بازیگران زیستبوم فناوری و نوآوری استان و) مبادله سه تفاهمنامه در مرکز رشد
ساخت ،نصب و راهاندازی دو دستگاه توربین مبادله گردید .ابتدا تفاهمنامه شتابدهی با واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
برقآبی به ظرفیت کلی  1.26مگاوات و اتصال شرکت توسعه کسبوکارهای پویان غرب
به شبکه محلی توزیع است.
(شتابدهنده پویان) ،با موضوع "توسعه در تداوم جلسات شورای مراکز رشد
همکاریهای مشترک و همهجانبه واحدهای فناور صنعت آب و برق بهصورت
اخبار شعب مرکز رشد
درزمینههای شتابدهی ایدهها ،طرحها و مجازی ،با مدیریت شورای مرکزی
الف) دومین کمیته پذیرش شعبه آذربایجان استارتآپهای حوزه صنعت آب و برق" (پژوهشگاه نیرو) ،همزمان واحد فناور صنعت
دومین کمیته پذیرش مرکز رشد واحدهای فناور
صنعت آب و برق شعبه آذربایجان در روز
دوشنبه مورخ  1400/7/7برگزار شد .در این
جلسه "طرح سیستم هوشمند مدیریت
اتصال زمین (ارت) و نول در شبکه توزیع

بهمنظور ارتقاء سطح ورودیهای مرکز و
جهتدهی خروجیهای شتابدهنده در
راستای رفع نیازهای صنعت آب و برق ،از
طریق استفاده بهینه از امکانات ،استعدادها و
ظرفیتهای طرفین .این تفاهمنامه بین مرکز
رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
آذربایجان به نمایندگی آقای دکتر یوسف
پریش و شرکت توسعه کسبوکارهای پویان
(شتابدهنده پویان) به نمایندگی آقای دکتر
حسن اصیل ،مبادله گردید .همچنین
تفاهمنامه تجاریسازی با شرکت پیشگامان
علم و فناوریهای عصر تدبیر ،با موضوع

برق" از جانب آقایان میر یعقوب سید زینآباد و
حامد نظامی پور آذری ارائه و مورد ارزیابی قرار
گرفت .پس از ارائه طرح توسط متقاضی و
بررسی ابعاد فنی و مالی طرح ،مقرر شد پس از
انجام اصالحات الزم ،این طرح در شورای مرکز
که در  5آبان ماه در محل مجتمع آموزشی
تخصصی آذربایجان در شهر تبریز برگزار خواهد
شد ،ارائه گردد.
"توسعه
ب) اولین جلسه شورای مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
آذربایجان
اولین جلسه شورای مرکز رشد واحدهای فناور
صنعت آب و برق شعبه آذربایجان در روز
چهارشنبه تاریخ  1400/08/05با حضور اعضای
شعبه آذربایجان و شعبه مرکزی (تهران) برگزار
شد .در این جلسه دو طرح "طراحی و تولید
دستگاه پاور آناالیزر صنعتی" از جانب
شرکت آرتان بیلگین صنعت آذربایجان و
"سیستم هوشمند مدیریت اتصال زمین
(ارت) و نول در شبکه توزیع برق" از جانب
شرکت اکسیر مهندسی مکاترونیک ارس
موردبررسی قرار گرفت که درنهایت با نظر
اکثریت اعضای شورا ،هر دو طرح بهصورت
استقرار مشروط مورد تصویب قرار گرفت .بدین
ترتیب این دو شرکت بهعنوان اولین شرکتهای
مستقر مرکز رشد آذربایجان محسوب میگردند.

همکاریهای

مشترک

و

آب و برق شعبه کرمانشاه ،تفاهمنامههای با
مراکز رشد/پارک جهاد دانشگاهی کرمانشاه
با مدیریت آقای دکتر سیامک آزادی و
همچنین مرکز رشد دانشگاه صنعتی
کرمانشاه با مدیریت دکتر میثم صفری و
مرکز رشد دانشگاه رازی با مدیریت آقای
دکتر سهراب دل انگیزان ،با موضوع
شتابدهندهها مستقر در دانشکده علوم
اجتماعی دانشگاه رازی موردبحث تبادلنظر
قرار گرفت و در این زمینه با توجه به
پتانسیلهای منطقه و شرکتهای تابعه
وزارت نیرو و همچنین تأسیس مرکز
رشد/پارک صنعت آب و برق واحد کرمانشاه
استقبال بینظیری به عمل آمد.

همهجانبه درزمینههای خدمات فناوری،
تجاریسازی و بازاریابی محصوالت ه) برگزاری دومین جلسه کمیته پذیرش
شرکتهای مستقر در شعب مرکز رشد مرکز رشد شعبه خراسان
آب و برق پژوهشگاه نیرو" از طریق دومین جلسه کمیته پذیرش مرکز رشد
واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه
استفاده بهینه از امکانات ،استعدادها و
خراسان در روز دوشنبه مورخ 1400/08/24
ظرفیتهای طرفین .این تفاهمنامه بین مرکز
رشد واحدهای فناور صنعت آب و برق شعبه برگزار شد .در این جلسه "طرح سامانه
آذربایجان به نمایندگی آقای دکتر یوسف هوشمند ورود و خروج انرژی در
پریش و شرکت توسعه کسبوکارهای پویان نیروگاههای مشهد" توسط شرکت
(شتابدهنده پویان) به نمایندگی خانم دکتر شتابدهنده همافزایی رویش پارس پس از
رفع اشکاالت مرحله نخست ارزیابی ،برای
عاطفه اصیل ،مبادله گردید.
دومین بار ارائه شد .پس از بررسی مجدد
د) برگزاری اولین شورای مرکز رشد شعبه
ابعاد مختلف توسط اعضا کمیته و داوران،
غرب
مصوب گردید ،این شرکت میتواند در
اولین جلسه شورای مرکز رشد شعبه غرب در مرحله پیش رشد به مدت سه ماه در مرکز
روز چهارشنبه مورخ  1400/08/26جهت رشد خراسان مستقر باشد و در این مرحله
بررسی یک طرح فناورانه برگزار شد.در این به اصالح و تکمیل طرح پرداخته و پس از
جلسه طرح فناورانه با عنوان "امکانسنجی پایان مدت مذکور مجدداً توسط کمیته مورد
بیوراکتور  A2Oبا پیکربندی یکپارچه
ارزیابی نهایی قرار گیرد.
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بیشتر بدانیم
پنج راه برای اینکه استرس محل کار را با خود به خانه نبرید
فیراز که اخیراً به مدیریت یک شرکت  1میلیارد دالری منصوبشده است در طی  9سال گذشته ،نقشهای مختلفی داشته است .این فرد به مدت دو
سال آرزوی مقامی که اکنون دارد را در سر میپروراند ولی االن چندان خوشحال نبود .کاری که اکنون داشت ،استرسهای زیادی به همراه داشت .مثالً
قبول مسئولیت رهبری تیم اجرایی برای او بسیار سنگین بود چراکه تا پیشازاین ،همه این افراد همرده و همکار فیراز بودند و او اکنون باید آنها را
رهبری میکرد .از طرف دیگر ،بعد از انتخاب او بهعنوان مدیرعامل در شرکت و استراتژیهای آن ،تقسیمبندیهای جدیدی ایجادشده بود .مسئلهای که
به این استرسها میافزود ،احساس ترس و بیکفایتی برای جلو بردن شرکت در دل قوانین دولتی و مقابله با رقابتهای بسیار سخت بود .این
موضوعات به خانه فیراز هم کشیده شد .او به خانوادهاش قول داده بود که هر شب برای شام خودش را برساند و بهطور فیزیکی هم بر سر میز شام
حضور داشت ولی مسائل کاری ذهن او را راحت نمیگذاشت .حتی از خستگی درزمانی که باید بیدار در کنار خانوادهاش میبود ،به خواب میرفت.
فشارهای کاری باعث شده بود ،روابط خانوادگی فیراز تحت تأثیر قرار بگیرد و یکی از منابع مهم او برای رهایی از استرس کار یعنی خانواده را
ازدستداده بود .الزم نیست حتماً بهجای اوباشید تا این مسائل را درک کنید؛ استرس بخش بزرگی از بیشتر شغلهاست و همه ما با آن آشنایی داریم.
در اینجا  5راهحل برای رهایی از استرس شغلی در خانه آورده شده تا به شما کمک کند استرس محیط کار را به کسانی که دوستتان دارند و از شما
حمایت میکنند تحمیل نکنید.
- 1در مورد نگرانیهایتان ،شفاف توضیح دهید
وقتیکه در خانه هستید ولی فکر و ذکرتان جای دیگری است ،اعضای خانواده ممکن است این کمبود توجه شمارا اینگونه تفسیر کنند که ارزشی برای
شما ندارند یا مرتکب اشتباهی شدهاند .در این موارد بهترین کار ،شفافسازی است .فیراز یاد گرفته است که در مورد همه این موارد صحبت کند :من
در حال یادگیری نقش مدیریتی جدیدم هستم و این قدم بزرگی برای من است .این موضوع فشار زیادی بر من وارد میکند و حتی ممکن است تا سه
ماه آینده تماسهای کاری زیادی را در منزل داشته باشم .با گفتن آن چیزی که در ذهنش بود ،این استرس را از روی خود برداشت تا ناگهان در
محیط کار برای او به حد انفجار نرسد .درعینحال این را در نظر داشته باشید که هنگام در میان گذاشتن این مسائل با اعضای خانواده ،آنها را نگران
نکنید .برای آنها توضیح دهید که درست است که استرس این موضوع زیاد است ولی نتیجه خوبی خواهد داشت وهمانی است که همیشه آرزویش را
داشتید.
- 2قبل از اینکه به خانه برگردید ذهن خود را آرام کنید
در مسیر بازگشت از محل کار به خانه زمان مناسبی برای نظم بخشیدن به ذهن شماست .فیراز در مسیر در کنار دریاچهای توقف میکند .از ماشین
پیاده میشود و برای دو دقیقه کنار این دریاچه مینشیند .همین توقف باعث میشود ذهن آن نظم و آرامش و تمرکز بیشتری بیابد و حداقل تا زمان
شام به کار و استرسهای خود فکر نکند.
- ۳مسائل نگرانکننده را به اشتراک بگذارید
خانواده شما همیشه شمارا حمایت میکنند و به خلقوخوی شما حساس هستند .بازهم به این موضوع توجه کنید که درست است که درد و دل با
آنها میتواند کمک زیادی به بار فکری شما کند ولی مواظب باشید بیشازاندازه آنها را نگران نکنید .فردی از میان دوستان یا همکاران خود پیدا
کنید که بتواند در زمانهای استرسزا پای صحبت شما بنشیند و از شما حمایت کند .آنها میتوانند فقط یک گوش شنوا باشند و یا اینکه بخواهید
شمارا نصیحت کنند .حتی میتوانید از یک مشاور کمک بگیرید .یکبار فیراز به یکی از مشاوران ما مراجعه کرد و از نگرانی خود در مورد جلسه پیش
رو با مدیر قسمت مالیاش گفت .ما یک ساعت کامل را صرف این موضوع کردیم که دلیل اصلی نگرانی او را پیدا کنیم و آن را حل کنیم .این موضوع
به آرامش فکری او کمک زیادی کرد.
- 4یک روز را با خود خلوت کنید
اگر خانواده شما بدانند که قرار است بدون هیچ بار فکری در کنار آنها حاضر شوید ،با این موضوع که یک بعدازظهر را دیرتر از مواقع معمول به خانه
بازگردید موافقت میکنند .این روز را به کار شبانه و یا فهرست بندی کارهای پیش روی خود اختصاص دهید .این موضوع باعث میشود کمی از برنامه
جلو بیفتید و بار فکری شما برای سایر روزهای هفته کاهش یابد.
- 5به خاطر نعمتها و موهبتهای خود سپاسگزار باشید
تحقیقات نشان میدهد که قدردانی مزایای فراوانی دارد که یکی از مهمترین آنها کاهش استرس شماست .قبل از اینکه به خانه برسید ،پیش خود
بهروز کاری که گذراندید خوب فکر کنید و چیزهایی هرچند جزئی را برای قدردانی پیدا کنید .فیراز داستان ما ،در روزهای بسیار سخت ،به خاطر قهوه
استارباکسی که به او انرژی میبخشید سپاسگزار بود و حتی این موضوع را با مسئول مربوط به قهوه در میان میگذاشت و از او تشکر میکرد .با
مدیریت این مسائل ،برای از بین بردن استرس کار در فضای خانه ،فیراز توانست بخش عظیمی از ذهن خود را برای تمرکز بر روی خانواده و مسائل
مربوط ،خالی کند .چنین مدیریتی ،فیراز را به یک الگو برای فرزندان و اطرافیانش تبدیل کرده بود .شما نیز با مدیریت استرس خود ،کنترل زندگی و
شغل خود را دوباره باقدرت بیشتری به دست بگیرید.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت که در زمینی به مساحت  32هکتار در محل سابق استقرار پژوهشگاه صنعت نفت (منطقه باقرشهر ،جنب پاالیشگاه تهران)
ایجادشده ،نهادی دولتی و غیرانتفاعی است که باهدف توسعه فناوریهای مرتبط با این صنعت در میان دانشگاهها ،مؤسسههای تحقیق و توسعه ،شرکتهای
خصوصی و بازار و تسهیل فرآیندهای زایشی شرکتهای متکی بر نوآوری از طریق کانونهای خالقیت و شکوفایی ،مراکز رشد ،شتابدهندهها و مراکز نوآوری
فعالیت میکند .این پارک بهعنوان یکنهاد اجتماعی– اقتصادی که در امر توسعه فناوری و بهتبع آن توسعه اقتصاد دانشبنیان و اشتغالزایی تخصصی در
حوزه صنعت نفت و صنایع وابسته مؤثر است ،برای ایجاد فضای باکیفیت برای استقرار و همافزایی حرفهای بین شرکتهای فناور کوچک و متوسط ،مراکز
فناوری شرکتهای پیشرو ،نمایندگان تخصصی نهادهای پژوهشی و فناوری دانشگاهی و غیردانشگاهی ،مراکز رشد و شتابدهی ،سرمایهگذاران خطرپذیر،
کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی (منتورها) تأسیسشده است .پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت نقشی مکمل در ظرفیتهای موجود در
زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفت و گاز ایفا کرده و زمینهساز توسعه تعامالت سازنده بین نقشآفرینان زیستبوم نوآوری و فناوری این حوزه با
شرکتها و واحدهای فناور مستقر در پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و همچنین سایر پارکهای علم و فناوری و مراکز فناوری فعال در کشور خواهد بود.
این پارک ،مؤسسهای پژوهشی و فناوری مشمول ماده  1قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است که با فعالیت در حوزه ارتقا و تعمیق فناوری ،توسعه
بازار ،اقتصاد دانشبنیان و اشتغالزایی تخصصی میکوشد فضایی کیفی برای استقرار و همافزایی حرفهای بین شرکتهای فناور کوچک و متوسط ،مراکز
فناوری شرکتهای پیشرو ،نمایندگان تخصصی نهادهای پژوهشی و فناوری دانشگاهی و غیردانشگاهی ،مراکز رشد و شتابدهی ،سرمایهگذاران خطرپذیر،
کارگزاران نوآوری باز و مشاوران خبره صنعتی (منتورها) ایجاد کند و مکمل ظرفیتهای موجود در زیرساخت علم و فناوری کشور در حوزه نفت و گاز باشد.
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت ،زمینهساز توسعه همکاریهای سازنده میان نقشآفرینان زیستبوم نوآوری و فناوری این حوزه با شرکتها و واحدهای
فناور مستقر در پارک و دیگر پارکهای علم و فناوری و مراکز فناوری فعال در کشور خواهد بود.
اهداف پارک








فراهم کردن بسترهای الزم برای استقرار واحدهای فناور و شرکتهای دانشبنیان و اشتغال دانشآموختگان،
توانمندسازی اقتصادی و افزایش رقابتپذیری واحدهای فناور در صنعت نفت و گاز و پاالیش و پتروشیمی،
توسعه کارآفرینی و حمایت از ایجاد و توسعه واحدهای فناور و نوآور در حوزههای نفت و گاز و پاالیش و پتروشیمی،
توسعه فناوری و نوآوری و حمایت از ایجاد و توسعه کسبوکارهای دانشبنیان،
تجاریسازی نتایج تحقیقات و ثروت آفرینی مبتنی بر علم و فناوری،
شبکهسازی و تقویت همکاری واحدهای فناور ،شتابدهندهها و مراکز علمی و پژوهشی با بخشهای صنعت نفت ،و
کمک به انتقال ،جذب و کسب دانش فنی و سرمایههای داخلی و بینالمللی.

وظایف و مأموریتهای پارک













انتخاب ،جذب و پذیرش واحدهای فناور همسو با زمینه فعالیت پارک و نظارت و ارزیابی بر فعالیت آنها در پارک،
فراهم آوردن زمینه حضور شرکتهای دانشبنیان و فناور در زنجیره تأمین صنعت نفت و بهرهبرداری آنها از ظرفیتهای اقتصادی ،صنعتی و
قانونی این حوزه،
ارائه خدمات و مشاورههای موردنیاز به واحدهای فناور،
کمک به افزایش حضور در بازارها و مشارکت تخصصی واحدهای فناور در سطح ملی و بینالمللی،
حمایت مالی و ایجاد زمینههای مناسب برای توسعه فناوری و جلب سرمایهگذاری در واحدهای فناور،
ایجاد بستر مناسب برای فعالیت و استقرار واحدهای تحقیق و توسعه ،دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی در پارک،
جلب و سازماندهی تواناییها و امکانات موجود در منطقه برای تحقق مأموریت و اهداف پارک،
ایجاد زمینه الزم برای تکمیل زنجیره فعالیت پارک و فعالیت مشترک بین پارک و واحدهای فناور آن با پارکها ،مراکز رشد و مراکز فناوری
شرکتهای پیشرو کشورهای خارجی،
ایجاد زمینه مناسب برای حضور و همکاری واحدهای فناور و کشورهای خارجی در پارک،
همکاری با مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری دارای مجوز برای توسعه شرکتهای نوپا فعال در صنعت نفت از طریق شبکهسازی با آنها،
ایجاد هماهنگی و همکاری الزم با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی ،پژوهشی و فناوری داخلی و خارجی ،دستگاههای اجرایی ،سازمانها ،نهادها و
کلیه بخشهای اقتصادی دولتی و غیردولتی برای توسعه فعالیتهای واحدهای فناور ،و
کمک به توسعه بازار محصوالت و فناوریهای واحدهای فناور از طریق انعقاد قراردادهای اجرایی ،خدماتی ،مطالعاتی ،پژوهشی ،توسعه فناوری و یا
فروش محصول/خدمت با کارفرمایان بیرونی و واگذاری اجرای آنها به واحدهای فناور مربوطه.

آدرس :تهران ،خیابان شریعتی ،باالتر از پل صدر ،باالتر از خیابان میرزا پور ،پالک .1731
وبسایتwww.petropark.ir :
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مطلب کوتاه علمی
قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی
قابلیت اطمینان ( )Reliabilityیکی از ویژگیهای مهم اتکاپذیری سیستمهاست و آن عبارت است از عملکرد مداوم و بال وقفه سیستم به مدتزمان
معین .در علم کنترل و سیستم ،قابلیت اطمینان را احتمال عملکرد درست یک سیستم به مدتزمان معین (مثالً یک ساعت ،یک روز ،یک ماه و)...
مشروط بر اینکه سیستم در لحظه اولیه شروع به کار سالم باشد ،تعریف میکنند .بهاینترتیب قابلیت اطمینان  0.9برای سیستمی در سه ساعت آینده
به این معنی است که سیستم با احتمال  90درصد سه ساعت مداوم و بال وقفه درستکار خواهد کرد ولی برای بیش از سه ساعت تضمینی نیست.
اگرچه قابلیت اطمینان برای کلیه سیستمها مهم است اما برای آن دسته از سیستمهایی که عملکرد آنها حساس و بحرانی است ،نظیر سیستم کنترل
ترمز خودرو ،سیستم کنترل عالئم حیاتی یک بیمار ،سیستم کنترل تقاطعهای خودروها با قطارهای مسافربری و سیستم کنترل یک نیروگاه هستهای
داشتن قابلیت اطمینان بسیار باال حیاتی و ضروری است .طراحان برای چنین سیستمهایی ،قابلیت اطمینان را در بازههای  )0.9999( 0.94الی 0.97
( )0.9999999الزم میدانند.
در بحث قابلیت اطمینان موضوعاتی نظیر طراحی برای قابلیت اطمینان باال ،تخمین و پیشبینی قابلیت اطمینان و ارزیابی قابلیت اطمینان مطرح
میشود که هرکدام از اینها را بهاجمال توضیح میدهیم.
الف -طراحی برای قابلیت اطمینان باال
برای اینکه سیستمی دارای قابلیت اطمینان باال باشد ،دو راهکار کلی وجود دارد .اولین روش استفاده از قطعات باکیفیت در ساخت سیستم است؛
بدیهی است که بهکارگیری قطعات بیکیفیت ،غیراستاندارد و ارزانقیمت در ساخت یک محصول ،هرگز آن را قابلاطمینان و اتکاپذیر نمیکند .برخی
از صاحب نامان برندهای معروف جهان ،این روش را در تولید محصوالت خود در پیش میگیرند .دومین راهکار استفاده از افزونگی ( )Redundancyدر
ساخت محصول است .در این روشها اجزا و قطعات حساس در سیستم را افزونه میکنند تا در صورت معیوب شدن یک جزء حساس ،کلِ محصول
معیوب نشود .استفاده از ساختارهای  Standby sparing ،Duplication with comparison ،)Triple Modular Redundancy( TMRو روش
های ترکیبی از روشهایِ معمولِ افزونگیِ سختافزاری و فیزیکی در سیستمهاست .درست به همین دلیل است که در سیستمهای مهندسی از باسها،
پردازشگرها ،حافظهها ،سنسورها ،محرکها و حتی اتصاالت افزونه یا رزرو استفاده میکنند .این نوع افزونگی اطمینان میدهد که سیستم در صورت
معیوب شدن یک جزء از آن از کار نیفتاده و عیب آن جزء توسط اجزای افزونه شده یا پوشانیده میشود ( )Fault Maskingو یا شناساییشده و
جایگزین با یک جزءِ سالمِ افزونه میشود ( .)Fault Recoveryاین نوع افزونگی اگرچه هزینه ،ابعاد ،وزن و مصرف انرژی سیستم را باال میبرد اما به
جهت افزایشِ قابلتوجهِ قابلیتِ اطمینانِ سیستم ضروری و اجتنابناپذیر است .استفاده از افزونگی نرمافزاری (استفاده از برنامهها و نرمافزارهای افزونه
در سیستم) ،افزونگی اطالعات (استفاده از کدهای اضافی نظیر  ،Hamming ،CRC ،Parityکدینگ  m-out-of-nو کدهای برگر و ،)...افزونگی زمانی
(ارسال مجدد ،محاسبات مکرر و )...و افزونگی تحلیلی (استفاده از مدل ریاضی یک سیستم در کنار خود آن بهعنوان تحلیلگر خروجی سیستم)
روشهای دیگر بهبود قابلیت اطمینان سیستمهای مهندسی هستند.
ب -پیشبینی قابلیت اطمینان
در عمل ،در حین بهرهبرداری از یک محصول یا سیستم بایستی از سطح قابلیت اطمینان مطلوب آن در آیندهی نزدیک خبر داشت .انجام تعمیرات
ادواری ،تعویض قطعات حساس بهصورت ادواری ،وارسیهای دورهای و استفاده از مدلهای پیشبینی ،ازجمله روشهای پیشبینی قابلیت اطمینان
سیستم در زمانهای آینده است .اینکه مهندسینِ پرواز یک سری بررسیها و وارسیهایِ معینی را قبل از هر پرواز انجام میدهند و اینکه قبل از
راهاندازیِ یک نیروگاه ،تستهای خاصی برای حصول اطمینان از عملکرد مطمئن زیرسیستمهای نیروگاه در لحظات آینده صورت میگردد نمونههایی
از پیشبینی قابلیت اطمینان سیستم است.
ج -ارزیابی قابلیت اطمینان
قابلیت اطمینان سیستمها بایستی بهطور مستمر ارزیابی شود و برای ارزیابی قابلیت اطمینان از مدلهای خاصی استفاده میشود .دیاگرامهای بلوکی
قابلیت اطمینان ،درخت عیب ،درخت خطا ،مدلهای مارکوف و مدل شبکه پتری از آن جمله است .در دهههای قبل نرمافزارهای صنعتی متعددی برای
ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمها به بازار عرضهشدهاند که از میان آنها میتوان به نرمافزارهای  Blocksim ،Windchill ،Galileo ،Relexو ...اشاره
کرد .درروش  )Reliability Block Diagram( RBDقابلیت اطمینان سیستم را از روی قابلیت اطمینانِ اجزای تشکیلدهنده آن و توپولوژی سیستم
محاسبه میکنند .درروش درخت عیب ،مدلی مبتنی بر گیتهای الجیکی استاتیکی و دینامیکی برای به تصویر کشیدن اتصال اجزای سیستم ترسیم
میکنند تا به کمک آن بتوانند معیوب شدن سیستم را از روی معیوب شدن اجزای آن تحلیل و احتمال آن را محاسبه کنند .درروش مارکوف از روی
حالتهای مختلف عملکردی سیستم ،احتمال درستکار کردن سیستم را محاسبه میکنند .شبکه پتری نیز حالت سادهشدهای از مدل مارکوف است .از
میان روشهای مذکور ،روش مارکوف بهواسطه اینکه قادر به مدلسازی تعمیر ،اولویت ،ترتیب و توالی ،وابستگی بین اجزا و ...است ،بیشتر در عمل
استفاده میشود .بهعالوه این روش قابلیت اطمینان سیستم را در مدهای مختلف عملکردی آن محاسبه میکند .درنهایت الزم به ذکر است که
مدلهای ارزیابی قابلیت اطمینان را میتوان به یکدیگر تبدیل کرد.
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مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو
این شماره :مرکز توسعه فناوری نانو
مبحث استفاده از فناوری نانو در حوزه برق و انرژی از سال  1382در پژوهشگاه نیرو و با انجام پروژهای تحت عنوان "بررسی کاربردهای فناوری نانو در
صنعت برق و انرژی" شروع شد .در سالهای  1382تا  1388چندین پروژه تحقیقاتی و ساخت درزمینه کاربردهای نانو فناوری در حوزه برق و انرژی
در پژوهشگاه انجام شد که ازجمله مهمترین آنها میتوان به "سنتز نانو «فناوری نانو» بهعنوان یکی از فناوریهای کلیدی قرن بیست و یکم ،توجه
جدی کشورها و شرکتهای بزرگ دنیا را به خود جلب نموده است و ویژگیهای منحصربهفرد آن موجب شده تا طیف وسیعی از تحقیقات بهسوی این
فناوری جادویی قرن بیست و یکم روانه شود« .فناوری نانو» ،رویکرد نوین به فناوریها است بهنحویکه به آنها خواص و کارکرد ویژهای میبخشد .این
فناوری بهخودیخود کارکردی نداشته ،بلکه در بهرهگیری از آن در فناوریهای متداول میتوان اثرات ویژه آن را در بهبود خواص درک نمود .این
فناوری همچنین با طبیعت بینرشتهای خود در آینده دربرگیرنده همه فناوریهای امروزی خواهد بود و بهجای رقابت با فناوریهای موجود ،موجبات
رشد آنها را فراهم میآورد .امروزه با توجه بهسرعت باالی رشد فناوریها و رویکرد کشورهای توسعهیافته به فناوریهای نوین ،صنعت برق کشور
بهمنظور حفظ ظرفیتها و توانمندیهای موجود از یکسو و ارتقاء سطح علمی و جلوگیری از عقبماندگی از سوی دیگر ناگزیر از گرایش به
فناوریهای نوین میباشد .بر همین اساس پژوهشگاه نیرو که عمالً بازوی پژوهشی صنعت برق کشور محسوب میشود و مأموریت توسعه فناوریهای
مرتبط را بر عهده دارد باهدف ترویج بهرهگیری از فناوری نانو در حل معضالت صنعت برق و انرژی اقدام به راه-اندازی «مرکز توسعه فناوری نانو در
حوزه برق و انرژی» نموده است .این مرکز با حمایت از مراکز دانشگاهی ،تحقیقاتی و شرکتهای دانشبنیان و هدایت کالن و نظاممند طرحها و
پروژههای مبتنی بر فناوری نانو به سمت نیازهای صنعت برق موجبات افزایش بهرهوری و توسعه توانمندیها را در صنعت برق فراهم خواهد آورد و
متعاقباً دستیابی به چشمانداز تولید محصوالت باارزش افزوده باالتر را برای شرکتهای دانشبنیان و مراکز پژوهشی محقق خواهد کرد.
مأموریتها
براى تحقق چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی ایران و در راستای سند راهبردی توسعه فناوری نانو در حوزه نیرو ،با ایجاد و راهبری شبکه فناوری
نانو در حوزه برق و انرژی ،جمهوری اسالمی ایران دارای جایگاه نخست در فناوری نانو در منطقه با ویژگیهای زیر است:



تولیدکننده محصوالت مبتنی بر فناوری نانو باارزش افزوده باال در حوزه برق و انرژی ،و
صادرکننده محصوالت و خدمات فناوری نانو در حوزه برق و نیرو.

اهداف کالن




تسهیل ارتباط میان محققان و صنعتگران بهمنظور شناسایی و رفع نیازهای فناورانه متقاضیان صنعتی حوزه برق و انرژی با استفاده از
فناوران نانو،
افزایش روند توسعه تحقیقات و پژوهشهای فناوری نانو در حوزه برق و انرژی ،و
حمایت و تثبیت شرکتهای دانشبنیان در حوزه فناوری نانو و شاغل در صنعت برق و انرژی.

سیاستها و اقدامات











ایفای نقش مدیریت فناوری درزمینهٔ فناوری نانو در صنعت برق و انرژی،
هماهنگی فعالیت بخشهای مختلف صنعت برق ،مراکز تحقیقاتی و دانشگاهها درزمینهٔ طرحهای مرکز،
مدیریت ارائه خدمات علمی ،پژوهشی و آزمایشگاهی به صنعت برق درزمینهٔ فناوری نانو در حوزه برق و انرژی،
راهاندازی پایلوتهای موردنیاز صنعت برق درزمینهٔ فناوری نانو در حوزه برق و انرژی،
جهتدهی تحقیقات و توسعه مرکز در راستای نیازمندیهای بازار،
تمرکز ،سازماندهی و همافزائی فعالیتهای مرتبط با فناوری نانو در حوزه برق و انرژی در پژوهشگاه نیرو،
برنامهریزی ،تعریف ،ارجاع و نظارت بر اجرای طرحها و پروژههای کاربردی و توسعهای درزمینهٔ نانو فناوری در حوزه برق و انرژی ،که تحت
مدیریت پژوهشگاه نیرو به اجرا درمیآید،
انباشت دانش در حوزههای علمی و تخصصی و ایجاد بانک اطالعاتی از محققین و صاحبنظران درزمینهٔ فناوری نانو در حوزه برق و انرژی،
ایجاد نظام و تأمین منابع مالی الزم جهت حمایت مالی از طرحها و پروژههای فناوری نانو در حوزه برق و انرژی ،و
مدیریت نظاممند حمایت از شرکتهای دانشبنیان مرتبط با فناوری نانو در حوزه برق و انرژی در قالب مراکز رشد و پارکهای علمی و
فناوری و صندوقهای مالی حمایت از پژوهش.
آدرس :تهران ،شهرک غرب ،انتهای بلوار شهید دادمان ،پژوهشگاه نیر ،مرکز توسعه فناوری نانو در صنعت برق.
وبسایتwww.nri.ac.ir/ nano-Center :
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معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت کارنیکان اندیشه پارس

معرفی واحدهای مرکز؛ شرکت الکترونیک آگاهان نواندیش
مدیرعامل :مسعود یکرنگ

مدیرعامل :ریحانه فرزانه جاجرمی

شماره تماس09198637846 :

شماره تماس88376889 :

پست الکترونیکmasoudyekrang@yahoo.com :

پست الکترونیکreyhaneh_farzaneh65@yahoo.com :

ایده محوری:

ایده محوری:

ساخت دستگاه آزمون فنی به روش آلتراسونیک ()UT

سامانه پیادهسازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر GIS

زمینه فعالیت:

زمینه فعالیت:

طراحی و ساخت قطعات در حوزه تعمیرات و نگهداری

کلیه امور مربوط به طراحی ،نظارت و اجرای فنی مهندسی و نرمافزاری در
تمام گرایشهای آب و برق

میزان پیشرفت طرح:

میزان پیشرفت طرح:
برای طراحی ،برنامهریزی و بهرهبرداری مناسب از شبکههای انتقال و توزیع برق،
انجام مطالعات شبکه با استفاده از نرمافزارهای تحلیلگر (مانند  CYMEو
 )DIgSILENTبسیار حائز اهمیت است .برای انجام مطالعات شبکه در نرم
افزارهای تحلیلگر ،میبایست شبکه برق با تمام جزئیات در نرمافزارهای مذکور
مدلسازی و شبیهسازی شود .در این میان پیچیدگی و تغییرات مداوم شبکه
توزیع برق مانع از استفاده فراگیر از این نرمافزارها در شرکتهای توزیع برق شده
است.
در این راستا شرکت کارنیکان اندیش پارس سامانه کارنیکا را با  3ماژول شامل
ماژول کانورت (ایجاد خودکار فایل مطالعاتی) ،ماژول پخشبار (محاسبه و نمایش
خودکار پخشبار شبکه) و ماژول کاوش (نمایش وضعیت ولتاژ شبکه) را پایهریزی
نم ود .در حال حاضر قرارداد فروش و استقرار سامانه با چند شرکت توزیع نیروی
برق منعقدشده است .ماژول کانورت نهایی و در حال استفاده میباشد و طبق
درخواست یکی از مشتریان درحالتوسعه و ارائه نسخه دوم میباشد .ماژول
پخشبار نیز کاربردی شده است و بر اساس پیشنهاد یکی از مشتریان درحالتوسعه
است .همچنین ماژول کاوش کاربردی شده است .الزم به ذکر است در راستای
توسعه ایده محوری 2 ،ماژول جدید با عنوان "ارزیابی عملکرد" و "مشکات"
مطابق الحاقیه قرارداد با مشتریان در مراحل اولیه طراحی و ارائه میباشند.

فعالیت اصلی شرکت الکترونیک آگاهان نواندیش ،طراحی و ساخت و ارائه
خدمات به تجهیزات حوزه آزمونهای غیر مخرب است و تاکنون توانسته است
اقدام به راه اندازی ،رفع عیب ،ارتقاء و ساخت تجهیزات متعدد این حوزه
درزمینهٔ تجهیزات بازرسی فنی به روش اولتراسونیک و تجهیزات جانبی آنها
نماید .عقد قرارداد ساخت و راهاندازی چندین برد الکترونیکی از مجموعههای
صنعتی مختلف و برقراری ارتباط با تعداد زیادی از شرکتهای بازرسی فنی
ازجمله مهمترین اقدامات در این زمینه میباشند.
همزمان ،شرکت درزمینه طراحی و ساخت دستگاه بازرسی فنی به روش
اولتراسونیک نیز اقدامات خوبی را صورت داده است و با تکمیل طراحیها و
تهیه قطعات موردنیاز ،بهزودی فرآیند ساخت دستگاه را آغاز مینماید .در
صورت نهایی شدن این محصول ،عالوه برساخت تجهیز  UTو رفع نیاز کشور
در این زمینه ،طراحی و ساخت تجهیزات زیر نیز اجرایی میشوندRock-UT, :
.Rail-UT, PAUT
در همه زمینه های فوق ،مذاکراتی نیز با چندین مجموعه در داخل کشور
انجامشده است و عقد حداقل دو قرارداد در این زمینه تا پایان سال 1400
نهایی خواهد شد.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"سومین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای نوین در مهندسی برق ،کامپیوتر ،مکانیک و مکاترونیک در ایران و
جهان اسالم" 30 ،دی  ،1400برگزار کنند :دانشگاه جامع علمی کاربردی .سازمان همیاری شهرداریها .مرکز توسعه خالقیت
و نوآوری علوم نوین -تهران.

" .2ششمین همایش بینالمللی مهندسی برق ،علوم کامپیوتر و فناوری اطالعات" 14 ،بهمن  ،1400برگزار کنند:
دبیرخانه دائمی همایش -همدان.
" .۳اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوآورانه در مهندسی برق و کامپیوتر" 20 ،اردیبهشت  ،1401برگزار کنند :موسسه
آموزش عالی کارون -خوزستان.

@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir
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