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 دهمشماره  1396 ماهفروردین 

  

 :خوانیددر این شماره می

 و اخبار مرکز سخن نخست 

  نانو کاوان سان عضو جدید خانواده شرکت 

  ؟استارتاپ چیست 

 معرفی واحد های مرکز  

 دستاوردها 

  رو های پیشرویداد 

 

 سخن نخست            
 

دو شاااادی دیدر در « حرکات مؤمنانه فراگیر   »و « همت جوانانه   »

شرفت ارزیابی موفقیت سالمی  ها و پی های ملت ایران بود که رهبر انقالب ا

های پر شور و اطالع از فعالیتبه آن اشاره و داطرنشان کردند: مشاهده و   

نه  یدی و ورزشااای هااران هروه نوان در   مبتکرا ی علمی، فرهندی، تول

های هرم و هیرای دینی، از سااراساار کشااور و برهااری نلفااای و فعالیت

حضااری . آفرین برای کشااور و ملت ماساات نمله نقاط مثبت و شااادی

مربوط به  های ساااق لبر راها و ساا تیای ساا ت تل یاهلل دامنهآیت

مشااکالی معیشااتی و الت ااادی مردم بویاه طبقای  ااعیط و متوساا   

دانفااتند و افاودند: من از و ااد مردم مهلد هفااتم، بنابراین تل ی کام  

هرانی، »ویاه طبقه  اااعیط را از مشاااکالی الت اااادی هم ون مردم به

ی ونود با همه  « ها و آسااایب ای انتماعی   ها و نابرابری  بیکاری، تبعیض 

ی ما مفااایولیم و باید هم ناد    ایشاااان تدکید کردند: همه    . نمکحت می

رهبر انقالب اسالمی با اشاره . دداوند متعاق و هم ناد ملت پاس دو باشیم

و انجام کارهای دوبی  95در نامدذاری ساق « اقدام و عمل»به تدکید بر 

اند، هفتند: البته فاصاااله زیادی میان         که مفااایولین هاارن آن را داده 

مارهای         کارهای   با انتاارای مردم و رهبری ونود دارد و آ انجام شاااده 

ایشاااان، تونه به نام     . مثبت و منفی را باید در مجموع مشااااهده کرد     

صاد مقاومتی » فتند و در د وص راه   « اقت حر و را به تن ایی مؤثر ندان

صاد مقاومتی   عالج و د کنونی، افاودند:   سیم کردن اقت عالج، در تق

مهم و تمرکز همه همت مسئئلونین و مردم بر  ن به نقاط کلیدی و 

ید داخلی و         نقاط اسئئت و این نقاط کلیدی عبارت اسئئت ال تون

 .اشتغال بویژه اشتغال جوانان

ریای بر روی این نقاط کلیدی مهالبه     تمرکا و برنامه   ایشاااان فرمودند : 

های چشمدیر و  رهبری و مردم از مفیولین و مونب پدید آمدن موفقیت 

فوس   ساق به مردم هاارن      مح فیولین باید نتایج را در پایان  ست و م ا

 .کنند

 

 
 

در پیام آغاز  ای رهبر معظم انقالب اسالمیاهلل خامنهحضرت  یت

زهرا هجری شمفی، با تبریک والدی حضری فاطمه 1396ساق

های می نان و ایرانیان بویاه دانوادهی همعلی ا و عید نوروز به همهاهللسالم

ش یدان و ایثارهران و با آرزوی سالی همراه با برکت، امنیت و رفاه معام 

قتصاد مقاومتی: ا»برای مردم ایران و مفلمانان ن ان، ساق ندید را ساق 

 .نامدذاری کردند« اشتغال -تونید

هایی برای ملت ایران دانفتند ها و شیرینیرا همراه با تل ی 95ساق  ایشان

رین عوامر شادکامی ملت در ساق هذشته، و با اشاره به بردی از م مت

مش ود  95افاودند: عای ایران و هویت ملت عایا در تمام لضایای ساق 

نای دنیا به التدار و عامت ملت ایران اعتراف بود و دشمنان در همه

 .کردند

ب من  22رهبر انقالب اسالمی، حضور پر شور و غیرتمندانه مردم در روز 

مریکا و هم نین انتماع عایم مردم آنم ور احترامی رئیتپاسخ به بی در

دهنده هویت و اهداف واالی مردم ایران دواندند و در روز لدس را نشان

هفتند: با ونود آنکه همفایدان ایران و کشورهای منهقه دچار ناامنی 

المللی شادی ای و بینهفتند، امنیت کشور در محی  پرتالطم منهقه

را تجربه « امنیت پایدار »ار م می بود و ملت ایران در طوق ساق، بفی

 .کرد
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 عضو جدید خانواده
 نانو کاوان سان

ندیدترین عضو دانواده مرکا 

انرژی شرکت نانو  توسعه فناوری صنعت برق و

 سادت و"کاوان سان می باشد که با طرح 

سازی نانو پوشش های  ددوردهی داغ و پیاده

 مرکا مفتقر هردیده است.در  "سد حرارتی

 رخ طبیعی طور به که است ایدوردهی پدیده

 مواد ت ریب یا و ان دام صوری به معموالً و دهدمی

 اثر در هاآن فیایکی یا مکانیکی دواص کاهش یا

. شودمی تعریط اطراف محی  با واکنش انجام

. دهد رخ م تلفی هایمحی  در تواندمی دوردهی

 آب و ماس با ب اردر ت اتمففری دوردهی

آالیندهایی هم ون کلر، دی اکفید هوهرد و 

 از دیدری نوع. دهداکفیدهای نیتروژن و... رخ می

 داغ هازهای با تماس اثر در دوردهی دوردهی،

 به. است هازی هایتوربین در احتراق از حاصر

. شودمی هفته داغ دوردهی دوردهی، از نوع این

 هایادهی توربینافت کار از باعث داغ دوردهی

 مشکالی با را نیروهاهی برق صنعت  و شده هازی

-می موانه ناپذیری نبران هاهاً دفارای و فراوان

راندمان حرارتی یک توربین هازی با افاایش . سازد

 عیوب کاهش برای. یابددمای کاری ب بود می

شی، دوردهی دمای باال، دفتدی حرارتی و دا

-کم رسور دنک میحتی ذوب، لهعای با هوای 

 هاز توربین راندمان بیشتر، سازیدنک اما شوند،

 دمای بردن باال برای رواین از. دهدمی کاهش را

 هازی، توربین حرارتی راندمان افاایش و هاز

 به موسوم حرارتی عایق هایالیه با توربین لهعای

. شوندمی داده حرارتی یا سد حرارتی پوشش س ر

 ایجاد با الیه زیر دمای کاهش باعث هاپوشش این

 از الیه زیر محافات نیا و حرارتی مقاومت

اولین هدف  .شوندمی داغ دوردهی و اکفیداسیون

 YSZشکفتن انح ار تولید نانو پوشش  این طرح

که تولید این ماده در ایران صرفه است به طوری 

الت ادی داشته باشد و بتوان به صوری صنعتی از 

 این طرحآن ب ره برد. اما به صوری انمالی اهداف 

تولید نانو  -1 :نمود بیان زیر صوری به توانرا می

به مناور نلوهیری از دوردهی داغ  YSZ پوشش

 دهیتولید دانش فنی پوشش -2 ،توربین هایپره

 -4 ، وب بود دواص مواد پوشش -YSZ، 3 ونان

کردن فرآیند تولید به مناور ب بود  ب ینه

 .فرآیند وری پارامترهای آن و افاایش ب ره

های فناور مستقر در مرکز توسعه شرکت تعداد
در پایان سال  که انرژی فناوری صنعت برق و

 37به  95سال انتهای  در ،، هجده واحد بوده94
از میان این  شرکت فناور افزایش پیدا کرده است

-بنیانی رسیدهشرکت به درجه دانش 7ها، شرکت

پرسنل مرکز،  فعالیت قابل تقدیر همکاران و اند.
های چشمگیر ریاست محترم پژوهشگاه حمایت

محترم  عاملهای صمیمانه مدیرحمایت نیرو،
انرژی  فناوری صنعت برق و صندوق پژوهش و

وقفه واحدهای فناور های بیفعالیت در کنار
است اند. طبیعیمستقر، دالیل این موفقیت بوده

بنیان و فناور های دانشحمایت از شرکت که
یکی از راهکارهای مهم در استقالل و خودکفایی 

 .باشددر این عرصه از صنعت می

دیدار نورولی ریاست مرکز و( 

های با مدیران وپرسنل شرکت

 فناور
برهاار  16/01/1396که در مورخ  این دیداردر 

هردید دکتر لهیط شبداهی ریاست مرکا توسعه 

انرژی به همراه اعضا  فناوری صنعت برق و

ستادی مرکا 

طی نشفتی از 

الی  10ساعت 

تاریخ در  12

مذکور در محر 

سالن نلفای سادتمان رویش با مدیران و 

پرسنر شرکت های فناور مفتقر در مرکا، دید 

ازدید نوروزی در فضایی کامال صمیمی و و ب

دوستانه برهاار نمودند که مورد استقباق سایرین 

 .لرار هرفت

 کمیته پذیرشد( برگزاری

 ،96در کمیته پذیرن فروردین ماه 

طراحی و سادت یک "یک طرح با مو وع 

ش هوشمند برای سیفتم نامد کنترق و پای

مورد بررسی مجدد لرار  "مدیریت م رف انرژی

 نین همهرفت و 

با  طرح دیدر

سادت "مو وع 

فتم های شارژ سی

سرید دودروهای 

هایی طرح .مورد ارزیابی صوری پذیرفت "برلی

که مورد لبوق اعضای کمیته پذیرن لرار هیرند 

ی به شورای مرکا ارائه دواهند ن ت استقرار ن ای

 شد.

 ادبار مرکا 
 بیست یاندیشنشست هم (انف

    سوم و 
بیفت و سومین نشفت هم اندیشی واحدهای 

فناور مفتقر در مرکا توسعه فناوری صنعت برق 

 دکتر سالن محر در 24/12/1395 مورخ و انرژی

 این در. هردید برهاار نیرو پاوهشداه رنجبر

 از هاارشی دالصه مرکا، فناوری معاونت نشفت

 واحدهای برای 1395 ساق طی در مرکا عملکرد

نمودند و س ت آدرین دستاوردهای  ارائه فناور

شرکت های مرتب  ارائه هردید. در  مرکا توس 

پایان نلفه آلای دکتر لهیط شبداهی، ریاست 

مرکا توسعه فناوری صنعت برق و انرژی  من 

تبریک پیشاپیش ساق ندید، ساق آینده را سالی 

توأم با موفقیت و دستاوردهای بیشتر برای 

 .ای فناور مفتقر در مرکا آرزو کردندواحده

ستادی اعضا  نشست خرین(ب

 با ریاست  95مرکز در سال 
در این نشفت تمامی اعضای ستادی مرکا که 

های م تلط از در حوزه 1395در طوق ساق 

نمله حوزه ریاست، مشاوران، معاونت فناوری، 

کارشناسان، پذیرن، پشتیبانی، رواب  عمومی و 

ای کامال اند، در نلفهداشتهددمای فعالیت 

دیدار داشته و از  یکدیدردوستانه و صمیمی با 

یکفاق فعالیت کلیه پرسنر مرکا به پاس 

 .مدتقدیر و تشکر به عمر آولفه و بی چشمدیر

ساق آینده را سالی پر از تالن، ریاست مرکا 

سعادی، همکاری و همیاری در ن ت نیر به 

د متعاق تبیین شده مرکا از دداون اهداف

 د.دواستار شدن

-اسقراردوبرابریافزایشج(  

های فناور مرکز در شرکت

 1395سال
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 :بیشتر بدانیم

 چیست؟ (Start-Up)استارتاپ

اینکه بتوان بر اساس یک ایده  .کندایجاداستارتاپ رویکرد و مف ومی است که در کمتر از یک دهه توانفته است در دنیای کارآفرینی، انقالب بارهی 

ای که در هیرند. ایدهای نو شکر میی ایدهها معموالً بر پایهاستارتآپ. هذاری رسانددرآمدزا، سیفتم و یا سازمانی را متولد کرد و به آستانه رشد و سرمایه

شده نیا وکار در آغاز کار مش ی نیفت و حتی ب ش مشتریان در نار هرفتهچیان مش ی نیفت و ریفک باالیی دارد. مدق کفبهیری هیچبدو شکر

 صوری زیر بیان نمود:هترین تعریط را بنامدتوان در حد فرض است. از ب ترین تعاریط استارتاپ می

 «پذیر به وجود  مده استوکار تکرارپذیر و مقیاساستارتاپ یک سالمان موقت است که باهدف یافتن یک مدل کسب»

 :هاست، نفره(، اباارها، و رواب  بین آن ای از افراد )یا حتی یکمناور از سازمان هر نوع مجموعه سالمان

نشده باشد. چه دفتر کار داشته باشد چه در زیرزمین دانه لرار داشته  شده باشد چهصوری شرکت ثبتچه به

 .باشد

 :وکار مناسب در ساله معنی ندارد. کار یک استارتاپ یافتن سرید مدق کفب 10یعنی استارتاپ  موقت

 کمترین زمان ممکن است. سرعت و زمان عوامر م می در موفقیت یک استارتاپ هفتند. 

 :می در این تعریط است. یک استارتاپ، برای یافتن هدفش در حاق نفتجو است. این کلمه م یافتن 

 وکار موردنار را کشط کند.همواره در حاق پاوهش و توسعه است. و باید بتواند مدق کفب

 :دانید که کدام رون دلیقاً نمیعنوان یک استارتاپ، یک عباری م م دیدر ن فته در تعریط استارتاپ ها، عدم لهعیت است. دروالد شما به عدم قطعیت

های شما باید تیمیعنوان یک استارتاپ مهمین نیفتید که پاسخ درست کدام است. درنتیجه شما و همدهد. شما بهدهد و کدام نواب نمینواب می

 .نداشته باشند های ناشنادته و آزمایش و دها، شکفت دوردن و رد شدن، مشکر و ترسیافرادی باشند که با هام ن ادن در وادی

 :وکار که باهدف درآمدزایی ایجادشده است را بتوان بارها و بارها تکرار کرد و به ازای هر تکرار، درآمد افاایش پیدا یعنی اینکه آن مدق کفب تکرارپذیر

 شده را تولید انبوه کرد.تر، بتوان مح وق یا ددمت ارائهکند. یعنی در کالم ساده

 پمقیاس پذیر:مقیاس( ذیریScalability) های یک استارتاپ است که تو یح آن کمی س ت و به شرح زیر استترین شرطکی از م می: 

 .پذیری نام داردهای آن، مقیاسوکار، نفبت به هاینهنامتناسب بودن رشد باالی یک کفب

پذیری هایتان ثابت مانده باشد، احتماالً به مقیاسبرابر شده باشد ولی هاینه 10وکار شما نفبت به ساق هذشته اهر به فرض، درآمد کفب بدین معنی که

آن مقهد(. پذیر نیفت )حدالر در وکار مقیاسبرابر شود، این کفب 2هایتان نیا وکار شما، هاینهبرابر شدن درآمد کفب 2اید. لکن اهر به فرض با رسیده

وکارتان رو برابر شده و کفب 2وکار شما ندارد و در حالت دوم سود شما نیا لاعدتاً ربهی به موفقیت کفب نپذیر بودن یا نبودتونه داشته باشید مقیاس

 .پذیر نیفتبه رشد و پیشرفت است. ولی مقیاس

ناب سیفتمی است برای  استارتاپِ. محبوب و موفق کارآفرینی است( یک متدولوژی مدرن، Lean Startupاستارتاپ ناب ) استارتاپ ناب چیست؟

 وکار یا مح وق در مؤثرترین راه ممکن برای کاهش ریفک شکفت.سادت یک کفب

ازار شوند که باید با آزمایش کردن سرید در بوکار فر یاتی تلقی میهای مح وق و کفبوکار و مح وق همه ایدهاندازی کفبدر این رویکرد برای راه

 برسد. اعتبارسنجی شوند. این رویکرد بر آزمایش کردن علمی، بیرون دادن تکرار شدنی مح وق و بازدورد مشتریان استوار است تا به یادهیری معتبر

است و ( ناشنادته solution)ر حپ فرض بر این است که راهاتوان هفت در استارتدروالد می در چیست؟ "پ نابااستارت"و  "پااستارت"تفاوت 

حر مناسب نامش ی کنیم که هم مفیله و هم راهپ ناب فرض میاحر کنیم مش ی است. ولی در استارتدواهیم آن را ( ای که میproblem) مفیله

 ؟دواهیم کشط کنیم که آن مشکر و مفیله دلیقاً چیفتاست و ما می

دهنده، شرکت ادت ار شتاب(یا به Startup accelerator یا  Seed accelerator) دهنده استارتاپشتاب ؟دهنده استارتاپ گویندبه چه نهادی شتاب

کنندهان، پت از مدتی کوتاه برهایده و آورند و برای این کار از میان شرکتآن را تحت پوشش دود درمی ،یا ن ادی است که از ابتدای کار یک استارتاپ

آن را در ادتیار هرفته و در مقابر به  هذاری اولیه بر روی یک شرکت نوپا، درصدی از مالکیتبا سرمایهها دهندهکند. شتابانت اب می عنوان استارتاپبه

 .ب تر را دواهند داد های الزم برای کفب موفقیتهردانندهان پروژه آموزن

رویدادی است حمایتی ن ت تقویت روحیه مفتعدانی که با ذهن دالق و پرسشدر دود در  چیست؟ (Startup Weekend) پ ویکندااستارت

پ ویکند نحوه ندریفتن به اها در فضای استارتآن اند. وکار تکنولوژی محور هفتند اما فالد سازوکار رسمی و سازمانینفتجوی راهی برای ایجاد کفب

کنند و در صوری پیدیری و مداومت در کار لادر دواهند هذار پیدا میبفا سرمایهکنند، همکار و چهمیوکار را آمودته و ن ت دستیابی به آن تمرین کفب

ی و انرا رؤیاهای کاری دود را متجلی سازند. این اتفاق دوبی است که برهااری این رویداد با تونه به نو بودن آن در ن ان، در کشورمان نیا پیدیر، بود

 وکارپ ویکند فرصتی برای ب تر دیده شدن فضای کفبار نوان کشور باشد. رویداد استارتوکاای روشن برای صنعت کفب ش آیندهتواند نویدبشود و میمی

های غیررسمی و از طریق رون وکارها و سعی در تقویت و ترویج فرهنگ ایجاد این نوع کفب در ادتیار کارآفرینان این حوزه لرار داده  )غالباً اینترنتی(

 نماید.ک میچاب
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 مرکز تاوردهایدس

موفااق هردیااد طراحاای شاارکت آریااا مرواریااد زیبااا 

از  SPA ساری  ABB هاای و تولیاد کابار ارتبااط سایمی رلاه     

ن ات   کابار ایان  انجاام دهاد،   را RS232 و USB طریاق پاوری  

 ABB از شاارکت SPA هاای سااری ارتبااط کاام یوتر بااا رلاه   

 RS232 و یااا USB اساات و ایاان ارتباااط را از طریااق پااوری

متار در ناار هرفتاه     3آورد. طاوق ایان کابار    کام یوتر فراهم مای 

تواناد متییار   دهناده مای  شده است که بنا به دردواسات سافارن  

در ساامت کااام یوتر از یااک  USB باشااد. ایاان کاباار در ماادق

در ساامت کااام یوتر از  RS232 در ماادق و  USB-B کااانکتور

نااین کنااد و هم اسااتفاده ماای DB-9 Female یااک کااانکتور

اسااتفاده شااده   DB-9 Male در ساامت رلااه از یااک کااانکتور

باه هماراه نارم افااار      DB-9 مااژوق ن اب شاده در لااب     .اسات 

CAP   هم نااین ایاان شاارکت  د. آورایاان ارتباااط را فااراهم ماای

از  5ساری   ABB هاای طراحی و تولیاد کابار ارتبااط ناوری رلاه     

ایاان  انجااام داده اساات و راRS232 و یااا USB طریااق پااوری

 از شارکت  5هاای ساری   ن ت ارتباط کاام یوتر باا رلاه    نیاکابر 

 ABB  اساات و ایاان ارتباااط را از طریااق پااوری USB و یااا 

RS232  متاار در  3آورد. طااوق ایاان کاباار ام یوتر فااراهم ماایکاا

نار هرفتاه شاده اسات کاه بناا باه دردواسات سافارن دهناده          

در ساامت  USB توانااد متییاار باشااد. ایاان کاباار در ماادق ماای

ر د RS232ق در ماااد و USB-Bر یاااک کاااانکتو  کاااام یوتر از

اسااتفاده  DB-9 Female ساامت کااام یوتر از یااک کااانکتور 

کند و هم نین در سامت رلاه لااب م  اوص ارتبااط ناوری       می

لرار هرفتاه اسات و مااژوق ن اب شاده در ایان لااب باه هماراه          

 آورد.این ارتباط را فراهم می CAPنرم افاار 

 همیان فنشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکا

     محمد ر ا اسالمی :عامرمدیر

 88581431: تماس شماره                

   : hamianfanco@gmail.com الکترونیک پفت     

 طراحی و تولید رله دایرکشناق عددی :محوری ایده

حفاظتی، تج یاای پفت و های طراحی و تولید رله :فعانیت لمینه 

 GSM  اتوماسیون به وسیله

در بفیاری از کاربردها الزم است ن ت دها در یک  :طرح خالصه

ی ن تی یا دایرکشناق طراحی شده سیفتم حلقوی تعیین هردد. از این رو رله

است.  در این راستا شرکت همیان فن تولید رله ی دایرکشناق دیجیتالی را در 

لرار داد لیکن با طراحی رله نریان زیاد نیومریکاق و ادذ تدییدیه دستور کار دود 

از شرکت توانیر و موفقیت در ب ره برداری از این رله در پفت های توزید و فوق 

توزید، به طراحی رله دایرکشناق نیومریکاق اهتمام ورزید. از ویاهی های الاامی 

دلیر این شرکت در  ی ریکلوزر است به همینبودن مش  ه این مح وق دارا

ی ریکلوزر را طراحی و تولید نمود و هم اکنون چند ساق ادیر به طور موازی رله

باشد. مح وق در حاق ادذ تایپ تفت برای این مح وق از پاوهشداه نیرو می

 باشد.ن ایی، رله دایرکشناق عددی )نیومریکاق( می

 :هدف بالار
 هانیروهاه 

 ایهای برق منهقهشرکت 


های افاار در مورد فانکشن، ب شی از نرمبرد اصلی :وضعیت  خرین

های م  وص این نوع  CTها و ، بردی از لالبم تلط رله دایرکشناق

رله طراحی شده و انتقاق برنامه نرم افااری در مورد ب ش طراحی شده 

 .کندحر اصالح و تکمیر را س ری میصوری پذیرفته است و مح وق مرا

  های پیش رورویداد                    

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