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 سهوشصتشماره  1400 ماه دی    

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 و شعب اخبار مرکز 

 معرفی مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی و  نیمابیشتر بد 

 عرفی محصوالت فناورانه واحدهای فناور 

 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرومعرفی  

 ای پیش رورویداده معرفی واحدهای مرکز و 
 

 

                

 

 
 

 (غرب یو پژوهش یشده از مجتمع آموزش افتی)در سخن نخست               
 

 تیعوامل محدود بودن فعال نیتراز مهم یکیو فناور  انیبندانش یهاشرکت تیفعال یبرا یکاف یو فضا یجد تیو نبود حما یانرژ نییپا متیق

در  یکه مصرف انرژ میابییدرم یخوببه یالمللنیب یگذرا به آمارها ینگاه با ت.مصرف اس تیریو فناور در حوزه برق و مد انیبندانش یهاشرکت

مصرف را در کشور به صدا درآورده است. در سال  تیریهاست که زنگ خطر لزوم تحول در مدامر مدت نیفراتر است و هم یجهان نیانگیاز م رانیا

 یانرژ ییسال سرانه مصرف نها نیبوده است. همچنین در ا یبرابر متوسط جهان 1.۷و  ۲.۷به ترتیب  رانیا یو انرژ یمصرف سرانه غیر انرژ 1۳۹۶

 گرید یبود. از سو یبرابر متوسط جهان 1.۵و  1.۵، ۲.۲، ۳.۳ بیونقل و صنعت به ترتحمل ،یو عموم یتجار ،یخانگ ،یکشاورز هایبخشدر  رانیا

یمختلف است که  نشان م یکشورها یبرا ۲01۶ها در سال بخش کیتفک به یدر خصوص سرانه کل مصرف نهای یانرژ یالمللنیگزارش آژانس ب

 ت.اس ترینیپا رانیاز ا ایهند، ژاپن، ترکیه، ونزوئال و منطقه غرب آس ن،ینظیر چ ییدر کشورها ییکل مصرف سرانه نها دهد

 تیریکاهش و مد یرا برا یخود نقش مهم یو پژوهش یعلم یهاافتهی یریکارگبا به توانندیم هاانیبنو دانش یصاحب فناور یهاشرکت ان،یم نیا در

 یهاحامل نگرندهیهوشمندانه و آ یگذارمتیق نیصنعت آب و برق و همچن یهادولت و شرکت یتیو شرط تحقق آن حما ندینما فایا یمصرف انرژ

رکان بسترساز از ا یداخل یو پژوهش یو اتکا به توان علم یبر دانش بوم یاقتصاد مبتن رینظ ییهاتیظرف برهیبا تک انیبندانش یهاشرکت  ت.اس یانرژ

 ینرژو مصرف ا دیتول یو رفع ناتراز یسازنهیها جهت ورود به حوزه بهاز آن یبانیو پشت تیحما نیبنابرا روند؛یاقتصاد به شمار متوسعه در چارچوب 

 ت.اس ازیموردن شیازپشیب

 یهادرست حامل یگذارمتیبا ق دیبا یمصرف انرژ یسازنهیفناورانه در حوزه به یوکارهادادن به کسب تیو اهم هیپادانش هایفعالیتاز  تیحما

 یتیحما یهابرنامه نیاز ا یانمونه ردیبلندمدت صورت پذ یهاالزم است توسط دولت و بر اساس برنامه هاتیحما نیخواهد بود.  ا بخشجهینت یانرژ

مکلف شده است تا با جلب  ریمنابع الزم دولت و مشخصاً شرکت توان ینیبشیاساس و با پ نیاست بر ا 1400قانون بودجه  سال  1۵بند ز تبصره 

و اصالح  مصرف یسازنهیبه موضوع به یاتیصورت عملبه یبوم یهایو فناور و صاحبان فناور انیبندانش یهاها، شرکتها، پژوهشگاهمشارکت دانشگاه

عنوان حلقه رابط بخش صنعت و بخش پژوهش صنعت آب و برق به یرشد فناورنقش شعب مرکز  انیم نیبپردازد. در ا یو مصرف انرژ دیتول یناتراز

 ت.اس نییپا اریبس رانیمانند برق و گاز در ا یانرژ یهاحامل متیق ت. اس یدیمهم و کل اریبس یو نوآور

 دهمکیپرداخت کرده است که معادل  یانرژ ارانهیدالر  اردیلیم ۸۲بر بالغ ۲01۲در سال  رانی( اعالم کرده است دولت اIEA) یانرژ یالمللنیب آژانس

 اردیلیم ۸۲درصد از  40است.  یلیفس یهامصرف سوخت یدهنده در جهان برا ارانهیکشور  نیتربزرگ رانیدر جهان بوده است. ا یپرداخت ارانهیکل 

درصد به مصرف برق  ۲1و  یعیدرصد به مصرف گاز طب ۳۶ ،ینفت یهابه مصرف فراورده ۲01۲در سال  رانیتوسط دولت ا یپرداخت ارانهیدالر 

ت سوخ فمصر یدهنده برا ارانهیکشور  نیترکشور همچنان بزرگ نیا ران،یدر ا هاارانهی یفاز نخست طرح هدفمند یاست. باوجود اجرا افتهیاختصاص

ست. صورت نگرفته ا یریچشمگ هایفعالیتمصرف  تیریمد نهیزم موضوع توجه نشده و در نیبه ا دیکه با یااندازهبه لیدل نی. به همشودیشناخته م

صورت گرفته و قطعاً افراد  یشتریب یگذارهیمصرف سرما تیریباال بود به مراتب در حوزه مد هایانرژ نیا متیکشورها ق ریاگر مانند سا کهیدرحال

 تیریتحت عنوان مد یمتعدد یدادهایدر رو ریاخ یهاسال یط انیبندانش یها. شرکتشدندیعرصه جذب م نیبه ا یشتریب یو حقوق یقیحق

دارند  یو دانشگاه یپژوهشگران مراکز علم تیها و فعالشرکت گریدر استفاده از تجارب د یسبز حضورداشته و سع تیریمد ای یانرژ تیریمصرف، مد

 شده مبدل شود.  یسازیتعامالت به کاال و خدمات فناورانه تجار نیا جهیدولت هستند.  تا نت یجد تیاما همچنان منتظر حما

 ...ادامه درصفحه آخر
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 یسازیو تجارتوسعه "شرکت  نیفناورانه ا

 و حرارتبرق  زمانهم دیتول یهاستمیس
CHP" دیتول ستمیس درروش .باشدمی 

  معموالً محرکه  یروی، نو حرارتبرق  زمانهم

 و گرددمی تأمین  گازسوز یموتورها قیاز طر

 و حرارتی یکیتوان الکتر ستمیس یخروج

 ورطبهحرارت  افتیباز کهدرصورتی. باشدمی

اگزوز انجام  بدنه موتور و قیاز طر کامل و

 %۸۵ بربالغ ستمیس یراندمان خروج ردیگ

 .خواهد بود

 ازیسو تجاریتوسعه  ریزیبرنامهارتباط با  در

 کیتا  یطرح کالن مل یدستاوردها یبرا

 یریگی، شرکت قصد دارد ضمن پمگاوات

در رابطه با  ماندهمعطل هایو مصوبه نیقوان

 هایزیرساخت جادی، با اموردبحثموضوع 

 هایمجموعهبا مشارکت  سازیو فرهنگالزم 

 هایبخشنسبت به اخذ سفارش از  صالح،یذ

 ازیدر نظر گرفتن ن و با یو دولت یخصوص

 طیاشر نیو همچن و مشتریانکاربران 

، DG ،CHP صورتبهرا  ستمیس ،یمیاقل

CCHP  وCWP انیمشتر و تحویل دیتول 

 یالزم برا ریزیبرنامه نی. همچندیخود نما

و  دهیسیسرو خدمات پس از فروش،

جهت کمک به  مولدها را در مانیتورینگ

 .دبه انجام برسان برداریبهره و تسهیلکاربران 

طرح، ساخت داخل  نیا یاز اجرا هدف

 1۵مختلف از  هایتوانر د CHPم ستیس

و با استفاده از  کیلووات 1000تا  لوواتیک

با  .باشدمی یداخل  هایو ظرفیت هاپتانسیل

برق  نزماهم دیتول ستمیس کی نکهیتوجه به ا

: ازجمله یمختلف هایقسمتاز  و حرارت

 ،یحرارت یهامبدل ژنراتور، ،گازسوزموتور 

 ،یکانوپ ،یسنسورها، شاس انواع ،هاپمپ

 گرید یاجزا کنترل و برق و یتابلو لنسر،یسا

  مواد و مصالح تأمین. لذا در گرددمی لیتشک

 یداخل  یاول از توانمند تیدر اولو ازیموردن

معتبر  یهاشرکت یاز همکار ازیدر صورت ن و

استفاده  یانتقال تکنولوژ باهدف و یخارج

 CHP ستمیکل س تیو درنهاخواهد شد 

و  یگارانت و با و محصول جیپک کی صورتبه

 نیخدمات پس از فروش توسط ا ارائهتعهد 

 .گرددیم یمشتر لیشرکت تحو

 

 

 

 

 

 رویدر مرکز رشد پژوهشگاه ن زین واحد نیا

شورا مقرر نمود،  نیموافقت نمودند. همچن

 یدستاوردها نیجهت اطالع از آخر

 یهامشکالت و چالش نیآمده و همچندستبه

صنعت برق کشور در ارتباط با طرح فوق و 

 یعمق فناور شیافزانوآورانه و  یهاتوسعه جنبه

 ناساناز کارش یبا حضور برخ یاطرح، جلسه

 گردد. لیتشک یو متقاض ریتوان

 -وبینار علمیبرگزاری 

  مرکز تخصصی
 ی شرکتهمکاربا وبینار  یکدر ماه اخیر مرکز 

 برگزار کرد. "توسعه آب و انرژی پاک هورداد"

ی نیانگب هیدکتر سم خانمتوسط این وبینار 

 یهاکننیریشآب یبرداردفتر بهره ریمد)

 یصادق دیمهندس سعو آقای ( استان هرمزگان

شرکت آب و فاضالب استان  یزیرمعاون برنامه)

شرکت هورداد تحت عنوان  ( به دعوتهرمزگان

 یآب ازین نیدر تأم هاکننیریشنقش آب "

استان هرمزگان و استفاده از ستون ماربل 

 یدیآب تول یاز خوردگ یریدر جلوگ

به جهت  RO یآورفنبود.  "هاکننیریشآب

و  ییکارا نیشتریازنظر ب ندینوع فرآ

در  یعنوان انتخابصرفه بودن، بهبهمقرون

شده است. کاربرد دسترس و متداول شناخته

و متنوع  شماریب ROآب  هیتصف یهاستمیس

و آب  ایاز آب در ییزدابوده و شامل نمک

 .باشدیو... م یدنیشور جهت مصارف آشاملب

ده، شانجام مطالعات درنظر گرفتن این وبینار با

 یها، برااز روش کیو الزامات هر  بیمعا یبررس

فاده باال است تیآب با ظرف هیتصف یهاستمیس

و  نیتریعلم د،یاس کیآهک و سولفوراز سنگ

آب  دیتول یبرا هیتصفروش پس نیتریاقتصاد

همچنین با بین  .. را ارئه دادباشدیمطلوب م

 ،یدیآب تول یبرا ییالزام ابتدا کیاینکه 

کنترل  لهیوسمناسب به LSIبه  یابیدست

روش  نیکه در ا باشدیآب م pHو  تیائیقل

 ای LSIعوامل مؤثر بر شاخص  توانیم یراحتبه

 یها را کنترل کرده و از خوردگشاخص گرید

 کرد. یریلوله و مخازن آب جلوگ
 

 جدید خانواده ضوع
  داریشهر پا یتوسعه انرژشرکت 

 

ه ب توسعه انرژی شهر پایدارشرکت  ریدر ماه اخ

  دهی. اوستیمستقر مرکز پ هایشرکتجمع 

 

 اخبار مرکز
 

 کمیته پذیرش یازدهمین یگزاربر

 

در  رشیپذ تهیجلسه کم نیازدهمی

دو  یبا بررس 10/10/1400 خیدر تار 1400سال 

جلسه، ابتدا طرح  نی. در ابرگزار شدطرح 

 نیآنال زریو ساخت آناال یطراح"

پارتاک ابزار از جانب شرکت   "کیکالرومتر

قرار گرفت که  یابیارائه و مورد ارز شیپا قیدق

طرح، با  یو فن یمال یهاجنبه یپس از بررس

. دیمرکز موافقت گرد یارسال طرح فوق به شورا

 ستمیساخت س  یطراح"در ادامه جلسه، طرح 

 "ستیبه روش نانو کاتال ایآب در ییزدانمک

از جانب شرکت آترو صنعت ارائه شد و طرح از 

قرار گرفت که  یموردبررسجوانب گوناگون 

 ئهطرح فوق، با ارا یهایژگیوبا توجه به  تیدرنها

 .دیمرکز موافقت نگرد یطرح در شورا نیا

 

 یشورا هفتمین هفتاد و یبرگزار

 مرکز 
نشست، ابتدا طرح با عنوان  نیدر ا

دانش،  یو استقرار کانون هماهنگ یاندازراه"

یعل یتوسط آقا "صنعت و بازار آب و فاضالب

و  یابعاد فن یقانع ارائه شد که پس از بررس اصغر

با  تیشورا، درنها یطرح توسط اعضا یاقتصاد

 رویاستقرار واحد فوق در مرکز رشد پژوهشگاه ن

با عنوان  گرید. در ادامه، طرح دیموافقت گرد

 هیو ساخت سامانه پرتابل تصف یطراح"

از روغن  ییو سولفور زدا ییایمیش

 یوبیا یعل یبا ارائه آقا "نیترانسفورماتور آنال

 قرار گرفت.  یموردبررس

 

ورا ش یتوسط اعضا یو اقتصاد یس از سؤاالت فنپ

 ر شورا با استقرا یطرح، اعضا یمتقاض حاتیو توض
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قرار گرفت. پس از ارائه طرح توسط  یابیارز

ابعاد مختلف توسط اعضا  یو بررس انیمتقاض

جهت  یو داوران، مقرر شد فرصت تهیکم

اصالح پروپوزال و اعمال موارد مطروحه به 

با  مجدداًفوق  رحنامبردگان داده شود تا ط

قرار  یموردبررس رشیپذ تهینظر مثبت در کم

 .ردیگ

برگزاری جلسه مرکز رشد شعبه غرب ( ه

 یارتباط با صنعت دانشگاه صنعت با

بند ز تبصره  یاجرا یدر راستاکرمانشاه 

 قانون بودجه 15

مرکز رشد  نیمابیف یهایهمکارتوسعه  رویپ

 کرمانشاه و در یشعبه غرب و دانشگاه صنعت

قانون بودجه  1۵بند ز تبصره  یاجرا یراستا

با  یاجلسه ۲۳/۹/1400 خی، در تار1400

مرکز رشد شعبه غرب و  ندگانیحضور نما

برگزار  یدفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعت

 جلسه ابعاد قانون فوق و مراحل نی. در اشد

و  دهیگرد حیآن تشر یو ادار ییاجرا

معاون  ازجملهارائه شد.  ییهاشنهادیپ

 نمودند که انیدانشگاه ب یو پژوهش یآموزش

دانشگاه و  دیاسات نیب یمدل مناسب همکار

 دانشگاه و نیانعقاد قرارداد ب قیصنعت از طر

 ضیو سپس تفو طرفکیاز موردنظرصنعت 

 یاتیجهت عمل یمجر دیاساتقرار به  نیا

مدل  نی. در اباشدیم گرینمودن آن از طرف د

شرکت  کیدانشگاه در قامت  درواقع

 یااعض عنوانبه ربطیذ دیو اسات انیبندانش

. دانشگاه ندینمایمنقش  یفایشرکت ا نیا

 نیدر قالب ا حاًیترج نمود که یاعالم آمادگ

 یندهایمدل و در صورت مختصر نمودن فرا

در اسرع وقت  تواندیم ر،یگ وپادست یرادا

 تیریمرتبط با مد یهاپروپوزالنسبت به ارائه 

نمودن آن اقدام  یاتیو عمل یانرژمصرف 

 .دینما

 

 مرکز رشد رشیپذ تهیجلسه کم نیدومج( 

فناور صنعت آب و برق شعبه  یواحدها

 اصفهان
مرکز رشد  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوم

فناور صنعت آب و برق شعبه اصفهان  یواحدها

 .برگزار شد 1400 ماهید 1۳امروز دوشنبه 

و  یطراح"طرح  با موضوع  یکجلسه  نیدر ا

 کیفتوولتائ -زلید ستمیساخت کنترلر س

 ییمهندس مسعود طال یبا ارائه آقا "دیبریه

پس از ارائه طرح ت. قرار گرف یابیمورد ارز

ابعاد مختلف توسط  یو بررس یتوسط متقاض

 .اخذ شد لیذ ماتیو داوران ، تصم تهیاعضا کم

در جلسه توسط صاحب  شدهمطرح نقطه نظرات

شود  ارائهاصالحات در پروپوزال  عنوانبهطرح 

جذب راه  یداور به جلسه شورا دیتائو پس از 

 .ابدی

ز مرک رشیپذ تهیکم نیچهارمبرگزاری  (د

فناور صنعت آب و برق  یرشد واحدها

 شعبه خراسان

 یمرکز رشد واحدها رشیپذ تهیکم نیچهارم

فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان در روز 

برگزار شد.  1400ماه دی ۲۹چهارشنبه مورخ 

 چندگانه دیبریه فتیل"طرح  جلسه نیدر ا

توسط شرکت نانو  "مشترک یبا باس انرژ

ائه و ر یرضائ یآقا یندگیآکام به نما کیالکتر

از ارائه طرح  سقرار گرفت. پ یابیمورد ارز

ابعاد مختلف توسط  یو بررس یتوسط متقاض

 یو داوران، مقرر شد که فرصت تهیاعضا کم

جهت اصالح و اعمال موارد مطروحه به 

نامبردگان داده شود تا طرح فوق مجددا در 

 .ردیقرار گ یمورد بررس رشیپذ تهیکم

ز مرک رشیپذ تهیکم پنجمین یبرگزارو( 

فناور صنعت آب و برق  یرشد واحدها

 شعبه خراسان

مرکز رشد  رشیپذ تهیجلسه کم نیپنجم

فناور صنعت آب و برق شعبه خراسان  یواحدها

برگزار  1400دی  ۲۹در روز چهارشنبه مورخ 

 یساخت و طراح"جلسه طرح  نی. در اشد

باال در حذف  یینانو با کارا یهاستیکاتال

 تصوربه)ینیرزمیز یهاآب نیفلزات سنگ

 یمیوسط شرکت شت "کروم( یتخصص

 ،یفعال ملک انیآقا یندگیبه نما یراز انپژوه

 اسکندرپور و خانم نصراهلل زاده ارائه و مورد 

 اخبار شعب مرکز رشد          

 

کمیته پذیرش شعبه  اولینبرگزاری  (الف

  مازندران

 یمرکز رشد واحدها رشیپذ تهیجلسه کم نیاول

 شنبهسهفناور صنعت آب و برق شعبه مازندران 

طرح دو جلسه  نیدر ا .برگزار شد 1400 ید ۲1

از  "یدیخورش ییبرج روشنا"عات با موضو

 نیدورب جیک"و  یزدانیحسن  یآقاطرف 

از  "یدیخورش یبر انرژ یمبتن مداربسته

ه ارائ یزیعز امیو پ یحسن خان مانیا انیآقا طرف

از ارائه طرح توسط  پس .قرار گرفت یابیمورد ارز و

ابعاد مختلف توسط اعضاء  یو بررس انیمتقاض

: در دیاخذ گرد لیذ ماتیو داوران، تصم تهیکم

 موردنظرطرح اول، اصالحات ادامه مقرر گشت 

و داوران را انجام داده و طرح را پس  تهیاعضاء کم

 رشیپذ تهیارائه در جلسه کم یاز اصالحات، برا

نقطه ر طرح دوم و همچنین د ارسال کنند یبعد

در جلسه، توسط صاحب طرح  شدهمطرح نظرات

اصالحات در پروپوزال ارائه گردد و پس  عنوانبه

 .ابدیجذب راه  یداور به جلسه شورا دیتائاز 

مرکز رشد شعبه غرب  ندگانیجلسه نما ب(

غرب در  مانیکارخانه س رانیبا حضور مد

 15بند ز تبصره  یسازادهیپو  حیتشر یراستا

 1400قانون بودجه 
 1۵بند ز تبصره  یسازادهیپو  حیتشر یراستا در

 1۳/10/1400، روز دوشنبه 1400قانون بودجه 

غرب و  مانیکارخانه س رانیبا حضور مد یاجلسه

مرکز رشد شعبه غرب در محل کارخانه  ندگانینما

 یرابعاد ادا نییجلسه ضمن تب نی. در ابرگزار شد

 ارخانهک یازهایقانون فوق، در خصوص ن یو حقوق

بحث  یمصرف انرژ تیریو مد یسازنهیبهجهت 

 یکارخانه جناب آقا رعاملیمدو گفتگو شد. 

 موضوع نیضمن استقبال از ا ان،یلیمهندس جل

همکارانشان در اسرع وقت نسبت مقرر نمودند که 

 یهاکارخانه در قالب فرم یازهاین یبه اعالم رسم

 .ندیاقدام نما ربطیذ
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 بیشتر بدانیم
 

 (مازندران یو پژوهش یشده از مجتمع آموزش افتی)در کند؟یم زیمتما هیرا از بق نسمنیزیب کی یزیچه چ

ها ادتع ر،ی. موارد زمیموضوع رفت نیا یما هم به سراغ مطالعه و بررس لیدل نی. به هممیثروتمند و معروف باش نسمنیزیب کیمثل  میهمه ما دوست دار

موفق را از  فرادباشند ا تیاهمیب ایبه نظرتان کوچک  دیها که شاعادت نیهم دیدارند. جالب است بدان هانسمنیزیاست که اکثر ب یمتداول یو رفتارها

 .کنندیم زیمردم متما یعامه
 

 زمان تیریمد
. اما جالب کنندیرا اجرا م یدست یزیرکه عاشق کاغذ و خودکار هستند برنامه ییهاآن

 Google خصوصبه نیآنال یهامیموفق از تقو یهانسمنیزیدرصد ب ۹0که  دیاست بدان

Calendar  ریدارند و هم سا یادآوری تیهم قابل ییابزارها نی. چنکنندیستفاده ما 

 دین جلسه دارآرا که با  یشخص لیمیاسم و ا دیتوانیم مثالً. کنندیدر پروسه( را وارد ماجرا م لیو افراد دخ کنترلغیرقابل هایبخشفاکتورها )مانند 

 .ارسال شود یادآوری کیاو هم  یتا برا دیگوگل وارد کن میدر تقو
 

  نگینتورک

یمکمل دارند. م یهاکه تخصص دیباش یبه دنبال افراد یکم ازلحاظو هم  یفیک ازلحاظهم  دیدار ازین یبه ارتباطات قو یکار قووداشتن کسب یبرا

و  یقو میت کیکه در کنار شما،  دیریارتباط بگ یبا افراد دیبا یول ستین یندارند، کار آسان یمشابه یفکر نهیکه زم یارتباط برقرار کردن با افراد میدان

 یابزار برا نیبهتر دیشا نینکدی. لکنندینسبت به مسائل هم استفاده م تریوسیع دیکردن د دایپ ینوع ارتباطات برا نیاز ا هانسمنیزی. بسازندیمکمل م

 .باشد چنینیاین هایسازیشبکه
 

  شدن از منطقه امن خارج
 یه کارن دهندمیرا که واجب است انجام  یکار شتریب هانسمنیزی. بکنیدتحملموفق را هم  نسمنیزیب کیبه  شدنتبدیل ریمس یو دردها هایسخت دیبا

 طیو شرا دیشوخارج  تانیمیقد یهاها و عادتکه از چارچوب کندیم جابیا ازیاز مواقع ن یلیندارد! خ هرکسیرا  یژگیو نیکه به آن عالقه دارند. ا

کردن به  بافکر یول کندیم جادیا یو ناراحت ین، احساس ناامن. خروج از منطقه امکشندیعقب م یلحظات نیدر چن ی. مردم عاددیرا تجربه کن یدیجد

 .ستا رینظیب دیکنیم دایکار پ بعدازاینکه  ی. حس خوبدیعبور کن هایسخت نیاز ا ایدکشیدهزحمت شیکه برا یریهدف و مس
 

  و قدرت حل مسئله تیخالق
 یهاحلکردن راه دایبا پ کنندیم یافراد سع نیاست. ا هاآن تیقدرت حل مسئله و خالق کندیافراد جدا م ریرا از سا هانسمنیزیکه ب یاز نکات یکی

 .دیکن شرتو با افراد موفق معا دیموضوع وجود ندارد. کتاب بخوان نیا یبرا یقیظاهر شوند. فرمول دق گرانیمشکالت، متفاوت از د یخالقانه برا
 

  ییدارا تیریمد

 نیکنند. ا کارچهکه با پولشان  دانندیخوب م یلیخ هانسمنیزی. بکندیافراد موفق کار م یو پول برا کنندیپول کار م یبرا یکه افراد معمول ندیگویم

کنند و چه  یگذارهیک سرمایپول خود را وارد  دیبا یکِ داندیم دقیقه یقو نسمنیزیب کی. کنندیرها نم وجههیچبهرا  یجانب هایگذاریسرمایهافراد 

ولتان و پ دیکن دایحوزه پ نیدر ا یاحرفه کی دیاکه ساخته یاز ارتباطات ایو  دیشو یمال تیریاست وارد حوزه اقتصاد و مد ین را خارج کند. کافآ یزمان

 .دیرا به او بسپار
 

  اهداف نییتع

را  یزندگ یکار یو هم در زندگ یفرد یهم در زندگ یو منطق قیاهداف دق نییتع د؟یدانیشما هم م ایآ خواهند،یچه م یاز زندگ دانندیم دقیقه هاآن

 جایبه یعنید. یکن گذاریهدف ریمس یاست که رو نیاما درستش ا نندیبچ جینتا یرو دیاهدافشان را با کنندیفکر م هایلی. خکندمیمعنادارتر  شدتبه

 .دیآن تمرکز کن دیخر یروش کسب درآمد برا یرو د،یکن نییهدف تع عنوانبهرا « مدل بنز نیدتریجد دیخر» نکهیا
 

  کاروفروش کسب تیریمد
 یهرکس یشرکت نیکنند. در چن تیریوکارشان را مدکسب دیکه چطور با دانندیم یافراد بهتر از هرکس نیدارند. ا یخلوت میز کارموفق  یهاسمنینیزیب

 لیدل نی. به همکنندیماستفاده  یزیربرنامه یها براداده نیو از ا دهندمی یادیز اریبس تیها هم اهمبه اعداد و گزارش نانی. کارآفرداندیرا م اشفهیوظ

 هستند. مندعالقه  CRM رینظ ییافزارهابه نرم ایدر سراسر دن هانسمنیزیاست که ب
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)دریافت شده از مجتمع آموزشی و پژوهشی آذربایجان( مرکز ملی آموزش مدیریت انرژی یمعرفادامه   

 افزاریسختامکانات 
. باشدمی یشگاهیو آزما یساختمان آموزش یاست، دارا مستقرشده جانیآذربا یو پژوهش یآموزش یملی آموزش مدیریت انرژی، که در مجتمع عال مرکز

 د.باشمی یانرژ تیریمد یتخصص شگاهیآزما ۹شامل  یشگاهیساختمان آزما

 یانرژ تیریآموزش مد یموجود در مرکز مل هایآزمایشگاه
 ،هاپمپدر الکترو  یانرژ تیریمد شگاهیآزما .1

 ،هافندر الکترو  یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۲

 ،فشرده یدر کمپرسور و هوا یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۳

 ،یادار ییروشنا ستمیدر س یانرژ تیریمد شگاهیآزما .4

 ،و محوطه یکارگاه ییروشنا ستمیدر س یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۵

 ،یحرارت هایکورهدر  یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۶

 ،لرهایدر بو یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۷

 ، و(عیباز )سوخت گاز و ما هایمشعلدر  یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۸

 .بخار هایتلهدر  یانرژ تیریمد شگاهیآزما .۹

 .باشدمی یانرژ یزیمم هایپروژهانجام  زیانجام آموزش در محل و ن یبرا حملقابل گیریاندازه زاتیتجه یمرکز دارا نیهمچن
 

 یآموزش هایفعالیت
 .است رفتهیانجام پذ یآموزش یهاکارگاهو  یآموزش ینارهایسم ،یآموزش هایدورهمرکز تحت قالب  یآموزش هایفعالیت

 خودرو  عیآهن و فوالد، صنا عیصنا ،یمینفت، گاز و پتروش عیصنا ازجملهمختلف  عیصنا یانرژ رانیکارشناسان و مد یکه برا یآموزش هایدوره

 .است اجراشدهمخابرات و ...  ات،یدخان ،مایصداوس رو،یوابسته به وزارت ن یهاشرکت ازجملهمختلف  یهاسازمان زیو ... و ن مانیس عیصنا

 است برگزارشدهمختلف(  یهااستاندر  هاشرکت)که اغلب در محل  یآموزش ینارهایسم. 

 است. اجراشدهمختلف  یهاشرکت زیو ن که در محل مرکز یآموزش یهاکارگاه 
 

 یپژوهش- ییهای اجرافعالیت

 نیهای مختلف بوده است. الزم به ذکر است، موارد ذکرشده در او ساختمان عیدر صنا یانرژ یزیهای مممرکز شامل پروژه یپژوهش- ییاجرا هایفعالیت

 شده است.مرکز انجام یانسان یرویطور کامل با امکانات و ناست که به یگزارش، تنها شامل موارد

 ،(MAP Method)با روش  یشرق جانیکارخانه پگاه آذربا یانرژ یزیمم .1

 ،(MAP Methodکارخانه موتوژن )با روش  یانرژ یزیمم .۲

 ،انرژی صنعت سیمان )سیمان صوفیان( ممیزی .۳

 ،متال تهران(پارس فوالد )گری و انرژی صنعت ریخته ممیزی .4

 ،انرژی صنعت نساجی )نساجی اطلس پود( ممیزی .۵

 ،(یاجمال یزی)مم زدی یاژآلی فوالد کارخانه –در صنعت فوالد  یانرژ یزیمم .۶

 ،خراسان یو پژوهش یابنیه و تأسیسات مجتمع آموزش یممیز .۷

 ،صنعت آب و برق در تهران یموسسه آموزش عال یابنیه و تأسیسات دفتر مرکز یممیز .۸

 ،تبریز ینیروگاه حرارت یانرژ یممیز .۹

 ،یشرق جانیابنیه سازمان آب استان آذربا یممیز .10

 ،یشرق های پمپاژ سازمان آب استان آذربایجانایستگاه یممیز .11

 ،مارون یمیهای بخار پتروشتله یانرژ یممیز .1۲

 ،رانیشرکت لعاب یانرژ یزیمم .1۳

 ،آبادان شگاهیهای بخار پاالتله یانرژ یممیز .14

 ،ساسول ایآر یمیهای بخار پتروشتله یانرژ یممیز .1۵

 ،زتبری کارخانه –شرکت نفت پاسارگاد یانرژ یزیمم .1۶

 ،عیاز احداث صنا شیتوان پ تیفیو ک یانرژ ژهیمصرف و دگاهیاز د یانرژ یزیمم یمل پروژه .1۷

 تیفی)ک یو انجام محاسبات و صحت سنج یساز، استانداردها، آگاههانامهنییمشاوره در جهت اصالح آ یلیپروژه تکم یمل یقاتیتحق پروژه .1۸

 ، وانشعاب برق یمتقاض عیصنا ی( براماندیو د یانرژ ژهیمصرف و تیتوان، رعا

 .جانیآذربا یاشرکت برق منطقه یهاساختمان یانرژ یزیمم پروژه .1۹
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 های تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیمعرفی محصوالت فناورانه شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خود را  عیپس از حدود دو سال تحقیقات اولین نمونه شارژر سر ریتان یشرکت خدمات انرژ

زمان شارژ سریع هم تیتولید نموده است. این محصول باقابل TFC‐50CH260و با نام  یطراح

ل این شرکت، با رعایت پرسن یدانش فن برهیو با تک CHAdeMOدو خودرو بر اساس استاندارد 

 یو آسیا یرقابت با محصوالت مشابه اروپایشده و قابل یسازیبوم یجهان یهاکلیه استاندارد

زمان دو شارژ هم تیکیلووات قابل 1۲0با مجموع توان  TFC‐50CH260. شارژر باشدیم یشرق

روهای ساخت با تمام برندهای خود باًیساعت را داراست و تقر-کیلووات ۶0خودرو و هرکدام 

و... سازگار است. این شارژر که از   HYUNDAYو  NISSAN ،TOYOTAآسیای شرقی از قبیل 

منظور حفظ امنیت های کامل بهکند دارای حفاظتپیروی می 1.01نسل  CAHdeMOاستاندارد 

 .باشدیکاربر و خودروی در حال شارژ م

 یبرق یشارژ خودروها ستگاهیا نام محصول:

 ریتان یخدمات انرژ شرکت سازنده:

 یعیرب تایخانم مهندس آناه مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:

 tanircompany@gmail.comپست الکترونیک:          0۲1-۸۸۳۷۷۹04تلفکس: 

 یخودکار شبکه برق مبتن لیو تحل یسازادهیسامانه پ نام محصول:

 GISبر  

 کارنیکان اندیش پارس شرکت سازنده:

 ریحانه فرزانه جاجرمیخانم مهندس  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:
 info@carnica.coپست الکترونیک:          0۲1-۸۸۳۷۶۸۸۹تلفکس: 

برق، انجام مطالعات  عیانتقال و توز یهامناسب از شبکه یبردارو بهره یزیربرنامه ،یطراح یبرا

ه در انجام مطالعات شبک یاست. برا تیحائز اهم اریبس لگریتحل یافزارهاشبکه با استفاده از نرم

و  یسازمدلمذکور  یافزارهادر نرم اتیشبکه برق با تمام جزئ ستیبایم لگر،یتحل یافزارهانرم

 یافزارهابرق در نرم عیشبکه توز یسازهیشب یبرا یعمل یاز راهکارها یکیشود.  یسازهیشب

طرح، فراهم  نیا ی. هدف اصلباشدیم GISداده  گاهیاستفاده از اطالعات موجود در پا لگر،یتحل

شبکه  کینامیداطالعات  تیریشبکه برق( و مد تیوضع نی)منطبق با آخر ینمودن بستر مطالعات

 برق را با عیطور خودکار شبکه توزشده است که بهارائه یستمیطرح س نی. در اباشدیبرق م

و  CYME لگریتحل یافزارهانرم طیدر مح GIS طیشده از محانجام راتییتغ نیآخر

DIgSILENT طیاطالعات از مح لیطرح، تبد نیا ی. اصول کارکندیم یسازادهیپ GIS  به

انجام  تیطرح مذکور، قابل نی. همچنباشدیم DIgSILENTو  CYME لگریتحل یافزارهانرم

را داراست. )بدون استفاده کاربر  GIS طیدر مح جینتا شیمطالعات شبکه ازجمله پخش بار و نما

 مذکور( لگریتحل یافزارهااز نرم
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 برق یهاپایش و حفاظت شبکه یفناورمرکز توسعه  این شماره:
در  یاز موضوعات مهم و راهبرد "برق یهاحفاظت شبکه" یرآشنایدارد، در کنار مفهوم د ستمیاز س یکه داللت بر آگاه "شیپا" یاصطالح امروز

 .دانافتهی دوچندان یتیاهم ،یقدرت و رشد شتابان فناور یهاشبکه یرو شیپ نیقدرت هستند که امروزه با تحوالت نو یهاستمیاز س یبرداربهره

در حوزه  یو نوآور یفناور یاز توسعه تیحما دگاهیبا د نیو همچن یصنعت برق و انرژ یاو توسعه یکاربرد قاتیتحق تیریمد تیمأموربا  روین پژوهشگاه

از  یبزرگاز نظرات بخش  یریگرا با بهره "رانیحفاظت در شبکه برق ا یو نقشه راه توسعه فناور یسند راهبرد" نیو حفاظت شبکه برق، تدو شیپا

حوزه، متخصصان خبره و استادان دانشگاه،  نیا گذارانقانونو  رانیگ میتصمقدرت شامل  یهاستمیاندرکاران حوزه حفاظت سو دست نظرانصاحب

 .برده و سند مذکور را منتشر نموده است انیبه پا یحفاظت زاتیتجه کنندگاننیتأمکاربران و سازندگان و 

دازها و انتحقق چشم باهدف "برق یهاو حفاظت شبکه شیپا یمرکز توسعه فناور" ،شدهداده صیتشخ ضرورتبهالذکر و بنا سند فوق نیتدو متعاقب

 مراههقدرت در کشور  ستمیحفاظت س یدانش و فناور تیبهبود و ارتقاء وضع یکه در راستا شدهنیتدونقشه راه  یبه اهداف کالن و راهبردها یابیدست

 .است شدهلیتشک،  باشدیم یدانش و فناور یگسترش صادرات و توسعه یدر عرصه یالمللنیب یکردهایبا رو

به آن  لیاست که ن یالمللنیو ب یمل یقدرت در عرصه ستمیو حفاظت س شیپا یمرکز، توسعه و ارتقاء دانش و توان فناورانه در حوزه نیا یاصل هدف

 یقرارو بر یراهبرد یهایبانیاستمرار پشت ،یفناور یمناسب از توسعه تیدرست جهت حما یکردیاتخاذ رو ،یفعل تیوضع حیصح یابیبا شناخت و ارز

 .است ریپذمرتبط امکان یهابخش یهیکل نیب مؤثرارتباطات و تعامالت 

و  تیریمد باهدف یشبکه علم جادیبرق، ا یهاو حفاظت شبکه شیپا یدانش و فناور یکشور در حوزه یتوان مل یمرکز شامل سامانده یهاتیفعال اهم

 ،یصصحوزه تخ نیدر ا یالمللنیب یاز گسترش تعامالت علم تیبرق، حما یهاو حفاظت شبکه شیپا نهیدرزمکل کشور  یتوانمند ییافزاهمنظارت بر 

برق،  یهاو حفاظت شبکه شیپا ینهیدرزم یاسناد و مدارک علم گاهیپا لیتشک ،یبرق صنعت یهاحفاظت در شبکه یدانش و فناور یفیتوسعه ک

 در بخش ژهیوبه یو کاربرد یاتوسعه ،یاهیپا قاتیاز تحق یریگبا بهره یحفاظت زاتیو تجه شیپا زاتیتجه یاز توسعه فناور تیو حما یسامانده

 یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریو فناورانه و مد یاو توسعه یکاربرد یهاها و پروژهطرح یاز اجرا تیو حما فیتعر ،یزیربرنامه ،یخصوص

 .باشدیو حفاظت در صنعت برق م شیپا یفناور نهیدرزمبه صنعت برق 
 

 اندازهاچشماهداف و 

 پایش و حفاظت ینقشه راه توسعه دانش و فناور یاجرا یپیگیر، 

 پایش و حفاظت در شبکه برق یهایو پیشنهاد مجموعه قوانین و مقررات حمایت از توسعه فناور تدوین، 

 نوین پایش و حفاظت در شبکه برق یهاو روش یهایدر خصوص فناور ازیموردن یبخشیدن به انجام مطالعات راهبرد استمرار، 

 شبکه برق کشور پایش و حفاظت در یهایتوسعه فناور یهاکالن بر پروژه نظارت، 

 پایش و حفاظت در کشور یتوسعه دانش و فناور یمشکالت پیش رو یوضعیت موجود و شناسای یو ارزیاب پایش، 

 پایش و حفاظت شبکه برق یتوسعه دانش و فناور یکمیته مل تشکیل، 

 یو کاربرد یاتوسعه ،یااز تحقیقات پایه یگیربا بهره یتجهیزات پایش و حفاظت یو حمایت از توسعه فناور یسامانده، 

 پایش و حفاظت شبکه برق یتوسعه دانش و فناور یو راهبر یگذارنظام سیاست یارتقا، 

 مشخص یزمان یهامداوم و مستمر در بازه صورتبهنقشه راه  یبازنگر، 

 پایش و حفاظت یارتباط میان بازیگران فعال توسعه دانش و فناور یو برقرار یسازشبکه، 

 متخصصان و پژوهشگران یریکارگبهبرای  یسازکارآمد و زمینه یانسان یهاسرمایه توسعه، 

 وبرق در دنیا یهاپایش و حفاظت شبکه یوضعیت توسعه دانش و فناور رصد ، 

 برق یهاپایش و حفاظت شبکه یدر حوزه دانش و فناور یالمللنیبارتباطات  یدهسازمانو  تحریک. 
 

 های کاریزمینه

 برق یهاشبکه یحفاظت زاتیتجه یتوسعه فناور، 

 برق یهاشبکه شیپا زاتیتجه یفناور توسعه، 

 وبرق یهاو حفاظت شبکه شیپا یتوسعه فناور بانیپشت اقدامات ، 

 یبرق و استمرار مطالعات راهبرد یهاو حفاظت شبکه شیپا یحوزه دانش توسعه. 

 
 

  .برق یهاپایش و حفاظت شبکه یمرکز توسعه فناور رو،یدادمان، پژوهشگاه ن دیبلوار شه یتهران، شهرک قدس، انتها آدرس:

 www.nri.ac.ir/MP-center سایت:وب
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 سالمت اوپال وایشرکت ه واحدهای مرکز؛معرفی 

 فرزاد استواریمدیرعامل: 

 ۸۸۳۶۹۸۳۶شماره تماس: 

 info@hivasalamat.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

 اتاق عمل یساخت پنل کنترل هوشمند برا و یطراح

 زمینه فعالیت:

 الکترونیک و کنترل

 میزان پیشرفت طرح:

بق با باال و مطا یبا تکنولوژ یمحصوالت پزشک دیتول باهدفسالمت اوپال  وایه

خود را شروع نموده است.  تیو فعال یستأس المللیینبو  یداخل یاستانداردها

. اتاق شودیمانجام  یمتنوع یجراح یهاعمل مارستان،یب کیدر اتاق عمل 

هوا،  هیتهو ن،یدورب، (یسقف) کیستیالیس یهاچراغعمل شامل تخت عمل، 

 یشگرهاینما ،یاتیح هاییگنالس یشگرهاینما ،یطب یگازها یهادستگاه

 عنوانبه ؛ کهباشدیم یو خارج یارتباطات داخل یشبکه ،یپزشک

 یخاص ماتیتنظ هایرسیستمز. اکثر شوندیماتاق عمل شناخته  هاییرسیستمز

قبل از شروع عمل، توسط  ماتیتنظ نیا عموماً هر عمل الزم دارند که یبرا

د. دار یانسان یبوده و خطا برزمانکه  گیردیماتاق عمل، صورت  هایینتکنس

از  که با آن بتوان پس باشدیمکنترل پنل هوشمند  کی شرکت ییمحصول نها

اتاق عمل هوشمند  هاییرسیستمز مار،یب تیو وضع یانتخاب نوع عمل جراح

نمونه آزمایشگاهی  یحال حاضر طراح در کرد. میتنظ کیاتومات صورتبهرا 

 .مباشیمو بهبود طرح سیستم  تست یمرحلهاست و در  دهیرس انیبه پاسیستم 

که در  نگاتوسکوپبه نام شرکت توانسته است محصول دیگر خود را  عالوهبه

و کاربرد وسیعی در  گیردیمقرار  مورداستفادهاعضای بدن  یبردارعکس

  و مطب پزشکان دارد، در انواع مختلف تولید و به بازار عرضه نماید. هایشگاهآزما

 گیرا پیام صنعتشرکت  واحدهای مرکز؛معرفی 

 نادر طیبیمدیرعامل: 

 88377367شماره تماس: 

 info@girapayan.comپست الکترونیک: 

 ایده محوری:

 ACو  DC 50 KW یکیالکتر یشارژ خودروها ستگاهیو ساخت پنج ا یطراح

25 KW  
 زمینه فعالیت:

 ی کیالکتر یخودروهاسریع شارژ  ستگاهیا

  میزان پیشرفت طرح:

ف به اهدا دنیرس یبرا ایدن هایتالشدر  ینقش مهم یکیالکتر هینقل لیوسا

ز که تمرک ستا یچند سال زین رانیدر ا هوا دارند. تیفیو ک وهواآببلندپروازانه 

 هنیزم نیدر ا شدهارائه یمانا حلراهشده که  ادتریزهوا  یحل مسئله آلودگ یرو

شبکه، امکان  نی. اباشدیم شهرهاکالندر  یبرق یاز خودروها یاشبکهاستفاده از 

یمراهم ف یو معابر اصل هابزرگراهرا در تمام  یباتر یبرق هینقل لیوسا عیشارژ سر

 تیهادرنو توسعه و  قیتحق ریصنعت در مس امیپ رایراستا شرکت گ نیا در .کند

برداشته  یبزرگ یهاقدمشده  یسازیبوم کامالً  DC 50 KWشارژ  ستگاهیساخت ا

وز ر یمنطبق با استانداردها ،یبوم کامالً یبرق یشارژ خودرو ستگاهیا نیو اول

 از. شد اهدشرکت به بازار عرضه خو نیتوسط ا یزودبه  ISO15118پاارو

 :اشاره کرد ریبه موارد ز توانیممحصول  نیا یهایژگیو نیترمهم

ارسال و  ،یو مصرف انرژ یمشتر تیریمد ستمیس ،یبرق یخودرو عیشارژ سر 

ارژ ش ستگاهیا نیترکینزدکردن  دایپ ستمیاطالعات از خودرو، س عیسر افتیدر

با  زمانهم طوربه DC و  AC شارژ تیقابل در حال اتمام سوخت. یخودرو یبرا

 1401در تابستان  شدهیمعرفمحصول  نیگفت، اول دیبا تیدرنها .دو پالگ مجزا

 عرضه خواهد شد. یجهت خدمت در حوزه خودروساز زمانیه کشور عزب

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                            
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 یخود را از محصوالت خارج یازهایاما ن کنندیم دیو فناور تأک انیبندانش یهااز شرکت تیها بر ضرورت حمااز ارگان یاریبس ادامه سخن نخست:

 یاهاز شرکت یاریفناورانه بس یازهایقادرند ن یعلم و فناور یهامستقر در پارک انیبنفناور و دانش یهاکند. شرکت رییتغ دیبا هیرو نیکه ا کنندیم نیتأم

 ،یمصرف انرژ تیریمد نهیدر زم یتخصص یمراکز نوآور جادیهستند. با ا ییاجرا یهادستگاه یمهریمعموالً مورد ب یکنند ول نیصنعت آب و برق را تأم

مواهب آن  ازنمود و  تیرا تقو یفرهنگ استفاده از دانش بوم توانیمشترک و گسترش ارتباطات م یعلم یهاتهیکم جادیو ا ینامه همکارعقد تفاهم

 مند شد.بهره

 
 .بهشهر -مازندران یدانشگاه علم و فناور ،1400 بهمن ۲۷ ،"یسازنهیبهکنترل و  یمل ناریسم نیچهارم" .1

 .مشهد -سجاد یدانشگاه صنعت، 1400 اسفند  4، "رانیپراکنده ا دیو تول ریپذ دیتجد یهایانرژکنفرانس  نینهم" .2

 .کناردونیفر -رانیا یمیمالک اشتر. انجمن الکتروش یدانشگاه صنعت ،1400اسفند   ۵، "رانیا یسوخت لیپ ناریسم نیازدهمی" .3
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