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 هفتموستیبشماره  1397ماه مهر

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 اخبار مرکز 

 عضو جدید خانواده 

 وکارکسباندازی معرفی کتاب راهبیشتر بدانیم:  

وبرق آب سازمان نشست خبرگانو  معرفی واحدهای مرکز 

 خوزستان

 رورویدادهای پیش 

              

 سخن نخست             

 

 بر ایرانی، نوپاي هايشرکت رفتارهاي با آن مقایسه و جهانی سطح در نوپا 

 را اجتماعی ثیراتأت بیشترین توانندمی که شود متمرکز نوینی هايحوزه

 رویکرد از گیريبهره با طرح، این در. باشند داشته اقتصادي دستاورد عالوه بر

 هاياکوسیستم تحوالت بر حاکم روندهاي ترینمهم شناخت و ترازیابی

 و نوپا هايشرکت براي جدیدي مسیرهاي که است شده سعی یآب استارت

 توسعه با اخیر هايسال در .شوند معرفی و شناسایی ایرانی بنیاندانش

 هايشرکت تعداد افزایش و ایران در نوپا هايشرکت کارآفرینی اکوسیستم

 جوانان نوآورانه هايایده رسیدن ظهور به و اشتغال ایجاد زمینه کشور، در نوپا

 این که حاضر حال در. است گردیده فراهم دانشگاهی التحصیالنفارغ و

 ،شده استخارج نوپایی از و بوده رشد حال در ثروت خلقِ جدیدِ پارادایمِ

 هاایده اغلب .است جدید هايحوزه بر بیشتر تمرکز و يمتنوع ساز نیازمند

 ،فروش مانند خدماتی هايفعالیت روي بر موجود اکوسیستم هايفعالیت و

 فکر فول ساالد، سالم اسنپ، کاال،دیجی نظیر) غذا و ونقلحمل ،سالمت

 شرکت چند موفقیت به توجه با و اندمتمرکزشده آنالین صورتبه( کشمونو 

 شوند، وارد حوزه این به خواهندمی که جدیدي افراد اغلب ها،حوزه این در

 این در را شکست نرخ مطمئناً موضوع این. شوندمی وارد هاحوزه همین به

 از کارآفرینان سرخوردگی به منجر تواندمی دیگر سوي از و باالبرده هاحوزه

 اکوسیستم در اشتغال ایجاد و اقتصادي اثرات کاهش همچنین و سویک

 اکوسیستم به که جدیدي گذارانسرمایه ویژهبه و کارآفرینان هدایت .شود

 اثرات و باال پتانسیل با و موردتوجه کمتر هايحوزه سمت به شوندمی وارد

 کنونی شرایط در(  انرژيآب و  برق، نظیر) باال ملی و اقتصادي و اجتماعی

 با. داد خواهد افزایش را آن اثرات هم و کرده کمک اکوسیستم بقاي به هم

 سبک کشاورزي، مانند هاییعرصه در کشور روزافزون هايچالش به توجه

 و برق و آب آلودگی، زیست،محیط اجتماعی، مسائل شهرنشینی، زندگی

 هاحوزه این به آپی استارت اکوسیستم و کارآفرینان ورود ،دستنیازا مواردي

 و اقتصاد بر بیشتري اثرات تواندمی سنتی هايرقیب نبود علت به احتماالً

 و اجتماعی مشکالت و مسائل حل به این بر عالوه و باشند داشته اشتغال

 .نمایند کمک نیز ملی

 

 انرژی و آب و برق حوزه در هاآپ استارت ورود لزوم

 فناورانه و اجتماعی اقتصادي، مختلف تحوالت به توجه با اخیر يهادهه در

 و ییگرامصرف رشد مصرف، الگوي در تغییر شهرنشینی، افزایش مانند

 و هاچالش با بشر زندگی نوین، هايفناوري از گیريبهره و نفوذ افزایش

پدیده. شده است مواجه زیستمحیط و زندگی سبک در جدیدي مسائل

 و آب تغییرات پایدار، آبی منابع کمبود جامعه، پیري و چاقی مانند هایی

 به اخیر هايدهه در پسماند و غذایی امنیت و ایمنی هوا، آلودگی هوایی،

 ثیرتأ تحت را ما بقاي و آینده که اندشدهتبدیل بشر براي کلیدي مسائلی

 از جدیدي پارادایم خود نوع در هاچالش این وجودبااین. دهندمی قرار خود

 اروککسب نوین الگوهاي و هافرصت از مملو که است زدهرقم را زندگی

 هاياکوسیستم و( هاآپ استارت) نوپا هايشرکت گسترش با .باشدمی

 بازگشت که هاییحوزه به توجه بر عالوه اخیر، هايسال در آپی استارت

 خدمات اندتوانسته جدید وکارکسب هايمدل با و اندداشته اقتصادي سریع

 مشتریان به ترپایین باقیمت و باالتر وريبهره با را جدیدي هايارزش و

 تمرکز با که شودمی دیده هاییآپ استارت از رشدي روبه روند کنند، عرضه

 هايحلراه هارائ بر عالوه امروزي، زندگی کلیدي هايچالش و مسائل حل بر

 هاچالش و مسائل این حل به جدید، وکارکسب هايمدل بر مبتنی خالقانه

 از یکی اخیر هايسال در اینکه به توجه با .اندکرده بزرگی هايکمک

 هايشرکت بومزیست توسعه به کمک کشور هايگیريجهت و هاموریتأم

 موجود هايگیريجهت شناسایی ،بوده است بنیاندانش هايشرکت و نوپا

 کشور راهبردي هايچالش و موضوعات شناخت و سویک از هاشرکت این

 رشد و گیريشکل براي جدید مسیرهاي راهنمایی به تواندمی دیگر سوي از

 بازگشایی و هدایت ها،رسالت از یکی بنابراین،؛ کند کمک هاشرکت گونهاین

 در تا بوده بنیاندانش و نوپا هايشرکت اکوسیستم براي جدید مسیرهایی

 ،روازاین .برساند حداکثر به را هاآن اجتماعی اثرات اقتصادي، اثرات کنار

 فناوري و علمی معاونت در آن دبیرخانه که "ملی نگاریآینده"طرح 

 وکارهايکسب نوین الگوهاي بررسی ضمن است داشته تالش است، مستقر
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در . است شده طبیعت به فراوان خسارت به منجرشود. 

 گانیرا باًیتقر يحال حاضر آب و برق کشاورز

 یو حت یزراع یباغات و اراض ياریاست، لذا در آب

 ازیاز ن شیمصرف، ب زانیم يسبز شهر يفضا

باعث  ياریآب يزمان الزم برا نیی. تعاست ياریآب

)پمپاژ( کاهش  یمصرف يکه آب و انرژ شودیم

 اهیمقدار آب موجود در خاک گ زاتیتجه نی. اابدی

 صرفهبه تاًینها تواندیکه م کندیم يریگاندازهرا 

منجر شود. درصد از آب  25حدود  ییجو

 نیریدرصد از آب ش 90است که حدود  ذکرانیشا

که متوسط آن در  شودیم يصرف کشاورز رانیا

درصد برآورد شده است. با  70سطح جهان 

نمونه  زاتیتجه يریکارگبهمعکوس و  یمهندس

زمان  نییآب موجود در خاک امکان تع يریگاندازه

 ارزان. با ساخت انبوه، دیآیبه وجود م ياریآب قیدق

 يآب و انرژ تیریبه مد توانیو با عملکرد ساده م

این دستگاه نمود.  يمؤثرکشور کمک 

کشاورزان، باغداران و  یتمام مورداستفاده

است. مشخصات  يسبز شهر يفضاها نیهمچن

است.  دهیارائه گرد ریز ریدر تصو آن يو ظاهر یفن

و رطوبت  قرارگرفتهدر خاک  موردنظردستگاه 

مشخص  مناسب ياریزمان آب نییتع يبراخاک را 

حساس به  گرحس کی ي. دستگاه دارادینمایم

سطح از محدوده  5 يشده برا برهیرطوبت و کال

 يبلند آن برا لهیخشک تا مرطوب است. نوع م

 اهانیگ يکوتاه آن برا لهیباغات و درختان، م

مزارع با کشت  ایو  یسطح شهیبار ياگلخانه

 .شودیمصرف م سالهکی

 PH گیرياندازه خاک، رطوبت گیرياندازه برکنار  

 مختلف محصوالت براي نیز خاک اسیدیته یا و

 به نسبت گیاهان از بسیاري. دارد اهمیت بسیار

 گیرياندازه با. باشندمی حساس قلیائی هايخاک

PH خاک باشد، 7 از بیش شاخص کهدرصورتی 

 با نیز شیمیائی کودهاي از استفاده. است قلیائی

 دستگاه لذا. گرددمی تعیین خاک PH به توجه

 خاک PH و رطوبت تعیین براي حسگر دو داراي

 و مزارع و باغی گیاهان انواع براي مدل دو در

 .بود خواهد ايگلخانه

 از  یشتاب سنجشده(  برهی)کال اطالعات

 .برد دستگاه يحسگر مستقل رو

و حاصل  شدهپردازشاطالعات در سامانه  نیا

 س،یپل رینظ نفعیذ يهاسازمانپردازش به 

خودروساز،  يهاشرکت مه،یب يهاشرکت

 هاکننده عیبرق و تجم يروین عیتوز يهاشرکت

 .شودیمارسال 

الزم را به ي هافرمان رساختیز نیا نیهمچن

 هدف. کندیمخودرو و راننده آن ارسال  سمت

در  ییبهبود عملکرد ناوگان خودرو یینها

 هوشمند است. يشهرها

 شصتمینب( برگزاری 

 نشست شورای مرکز

 مرکز شوراي نشست شصتمین 

 این در. شد برگزار 24/07/1397 تاریخ در

موضوع  با وکارکسب طرح یک نشست

صنعت  یبرداربهرهفدراسیون  یاندازراه"

 گرفت قرار بررسی و ارزیابی مورد "برق ایران

متقاضی مشروط به  استقرار با شورا درنهایت که

 موافقت مرکز در انجام اصالحات مدنظر شورا،

 اندازياین طرح راه اجراي از هدف. نمود

صنعت برق ایران در  برداريبهرهفدراسیون 

، شبکه رئیسههیئتشامل  چندوجهیپلتفرمی 

مدرسان و تولید محتواي آموزشی، شبکه 

، شبکه اشتغال، O&M هايشرکتو  هانیروگاه

پیمانکار، پورتال، شبکه  هايشرکتشبکه 

، شبکه المللبین صنعت برق و امور هايخبره

ایجاد  باهدفدانش و مهارت  بنديسطح

سیستمی یکپارچه و مرجع در راستاي انجام 

تخصصی، تعیین صالحیت،  هايآموزش

نیروي کار  کارگیريبه، تسهیل در بنديرتبه

و خدمات  متخصص، صادرات نیروي کار

با استفاده از  المللبینارتباط  تخصصی و

کارشناسان و مدیران خبره صنعت برق و 

 هايسرمایه کارگیريبههمچنین مشاوره و 

 .استانسانی در این حوزه 

 جدید خانواده عضو

 شـرکت هورداد

 

و ساخت ابزار  یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

 است. "رطوبت خاک یریگاندازه حملقابل

در  ژهیوبهدر کشور  يآب و انرژ هیرویبمصرف 

 اهانیگ ازیاز ن شیمصرف ب لیبه دل يکشاورز

 اخبار مرکز
 نهمینوپنجاهبرگزاری الف( 

 نشست شورای مرکز
 خیمرکز در تار ينشست شورا نینهموپنجاه

نشست دو  نیبرگزار شد. در ا 10/07/1397

و ساخت  یطراح" وکار با موضوعاتطرح کسب

خودکار شبکه  لیو تحل یسازادهیسامانه پ

و ساخت  یطراح"و  GIS" بر یبرق مبتن

 یخودروها نیآنال شیپا یو تیگ

قرار گرفتند  یو بررس یابیمورد ارز "یکیالکتر

در مرکز  انیشورا با استقرار متقاض تیکه درنها

طرح اول فراهم  يموافقت نمود. هدف از اجرا

 تیوضع نی)منطبق با آخر ینمودن بستر مطالعات

شبکه  کینامیاطالعات د تیریشبکه برق( و مد

است  شدهارائه یستمیطرح س نی. در ااستبرق 

 نیبرق را با آخر عیخودکار شبکه توز طوربهکه 

 طیدر مح GIS طیاز مح شدهانجام راتییتغ

 DIgSILENT و CYME گرلیتحل يافزارهانرم

 .کندیم يسازادهپی

 

انجام مطالعات  تیطرح مذکور، قابل نیهمچن

در  جینتا شی... و نماازجمله پخش بار وشبکه 

 .استا دار را GIS طیمح

 نیآنال شیطرح دوم پا ياز اجرا هدف

 کپارچهیسامانه  کیتوسط  یکیالکتر يخودروها

 لیبه اطالعات خودرو از قب یابیجهت دست نیآنال

 :است ریز

اطالعات کارکرد و سالمت خودرو. 

 .خودرو یابیمکان تیموقع

 خودرو  يهايباطرشارژ موجود در  تیوضع

 .یکیالکتر

  يوترهایدر کامپ شدهارائهانواع اطالعات 

 .خودرو

  ی ابیمکاناطالعات GNSS(Global 

Navigation Satellite Systemیامل تمام( ش 

 ,GPS, GLONASS یابیمکان يهاشبکه

Galileo or BeiDou. 

 س
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 بیشتر بدانیم
 نوپا یهاوکارکسب تیموفق یگام برا 24 -کاروکسب یاندازراه معرفی کتاب

 

 دیشا موفق پرشور و ماهرند. نیکند. کارآفر ینیآفرارزشاست که بتواند  یموفق کس نیهست، اما کارآفر جاهمه هادهیا

 .اندیآموختن قطعاً ییمهارت اجرا اما ست،ین یشور و حرارت آموختن مییدرست باشد که بگو

کند کاري که رو است. فرقی نمیهاي فراوانی روبهو پرسش استرسوکار همیشه با ابهام و اندازي یک کسبراه

اساسی  يهاسؤالکاري بزرگ یا کوچک باشد. در آغاز باید به دنبال پاسخ وخواهید انجام دهید کسبشما می

 بگردید. از کجا باید شروع، چه مدلی را باید انتخاب و چه مراحلی را باید طی کرد؟

و دقت در  بامطالعهبراي کارآفرینان است که  ياالعادهفوق راهنماي عملی «وکارکسب یاندازراه» کتاب

هاي کار آشنا شوند و توانایی تحلیل مدلوتوانند با کل فرآیند کارآفرینی و طراحی یک کسبنکات آن می

افتد که کار و عرضه محصوالت مراحلی از قلم میودر جریان طراحی کسب معموالًمختلف را به دست آورند. 

، ساختار و مرحلهبهمرحلهدهند. این کتاب برداري پروژه خود را نشان میاما در زمان بهره اندتیاهمیب ظاهربه

وکار جدید و یا احیاي آن طراحی و اجراي یک کسب درصدددهد و براي افرادي که کارآفرینان را براي افزایش سطح موفقیتشان ارائه می ازیموردندانش 

 از مرحله ذهنی عبور کرده و عملیاتی شود. اشدهیاکند آورد. کتاب حاضر کمک میهستند نظم و انضباط ذهنی به ارمغان می

سال سابقه  25که نویسنده در طول  ايشود بعالوه تجربهتدریس میام.آي.تی هایی دانست که در دانشگاه کتاب حاضر را شاید بتوان خالصه سیالبس

و ام.آي.تی تراست در دانشگاه مرکز کارآفرینی مارتین رعاملیمدکار داشته و در اختیار خوانندگان کتاب قرار داده است. بیل اولت وموفق در کسب

جایزه معتبر آدولف اف.  هاآناست که آخرین  وکار است. آثار او تاکنون جوایز متعددي کسب کردهطراحی کسب هنیدرزمهمچنین یکی از مدرسان ارشد 

 به او اهدا شد. 2013بود که در سال ام.آي.تی در  مشاوره کارآفرینیمونوسون براي 

که توسط استاد  گامبهگامته است. این راهنماي وکارهاي نوپا پرداخاندازي این کسبهایی عملیاتی براي راهمند به ارائه گامکتاب با دیدگاهی نظاماین 

کارهاي نوپایی بوده است که در سرتاسر واست حاصل بیست سال تجربه و مشاوره وي به کارآفرینان و کسب شدهیطراحکارآفرینی دانشگاه ام.آي.تی 

تا رساندن محصول  يپرداز دهیادهد که از مرحله گام عملیاتی را ارائه می 24اند. این کتاب هاي خود زدهها و فناوريجهان دست به خلق و توسعه نوآوري

کند. بیل اولت نویسنده این کتاب تالش کرده است که در هر مرحله از کتاب با ارائه ار، کارآفرین را حمایت کرده و راهنمایی میو یا خدمت جدید به باز

 تر کرده و خواننده را در درک هر یک از مراحل یاري کند. شاید بتوانکارهاي مختلف مقصود هر گام را بهتر و واضحوها و کسبهاي متنوع از ایدهمثال

اي و غیرعملیاتی کارآفرینی و به مسائل کلیشه اندشدهنوشتهنظري  طوربهعمده  طوربههاي مرتبط با کارآفرینی که ادعا نمود در میان گستره متنوع کتاب

ابزاري عملیاتی براي ساخت اند، این کتاب به شکلی توانمند و با زبانی ساده مباحث عملیاتی را طرح نموده و این کتاب را و نوآوري فناورانه پرداخته

 .وکار جدید و مبتنی بر نوآوري فناورانه نموده استکسب

 :گویدآنچه کتاب می

در کارآفرینی ام.آي.تی توان آموزش داد؛ این ادعاي اصلی نویسنده است. اولت دالیل موفقیت دانشگاه کارآفرینی آموختنی است یا به عبارتی کارآفرینی را می

هاي جدید، ترکیبی از روح و مهارت در این دانشگاه دهد. دلیل واقعی موفقیت در ایجاد شرکتو با زبانی ساده و کاربردي آموزش می توجهقابلرا با وسواسی 

براي طیف وسیعی  استفادهقابلو  شدهیطراحاي یکپارچه ابزارجعبهکند چکیده آن را در اختیار مخاطبان قرار دهد. این کتاب مانند است که نویسنده سعی می

و یکجا به  یخوببهوکار وجود دارد اما این کتاب تنها منبعی است که همه مطالب را هاي مختلفی در مورد کسباست. کتاب کارکهنهتا  کارتازهاز کارآفرینان 

اند. ذکر این تجاري داشته مؤسساتی خود در است که در برنامه تحصیلام.آي.تی هاي متعددي از دانشجویان کند. یکی از نکات مهم مثالمخاطب عرضه می

 داراي ارزش آموزشی فراوانی است. هامثال

توانند در شش دسته موضوعی تفکیک شوند. که از یکدیگر مجزا هستند و می ییهاگاماست.  شدهیطراح وکارهاي نوپاکسبگام براي موفقیت  24در این کتاب 

 24ش موضوع اصلی خواهید بود. ش هاآن يسازنهیبهدر مراحل قبل و  دنظریتجدهر گام باید در نظم عددي خودش تمام شود. با آغاز هر مرحله شما قادر به 

 از: اندعبارتگام 

:و... بازار، انتخاب بازار خط مقدم يبندمیتقسگام است مانند  ۶مشتریان شما چه کسانی هستند؟  که شامل  موضوع اول 

:و...تان در بازار هاي محوري و ترسیم موقعیت رقابتیمانند مشخص کردن شایستگی ییهاگامتوانید انجام دهید؟ براي مشتریانتان می ییکارهاچه موضوع دوم 

:و فرآیند  بیجبهدستگیري مشتري، فرآیند جذب مشتري ؛ تعیین واحد تصمیمگامسهیابند؟ )شامل مشتریانتان چگونه به محصوالتتان دست می موضوع سوم

 (فروش براي جذب مشتري

:و...گذاري هاي قیمت، تعیین چهارچوبوکارمدل کسبگام مانند طراحی  4چگونه از محصولتان درآمد کسب کنید؟ شامل  موضوع چهارم 

:و... مانند شناسایی فرضیات کلیدي، آزمون فرضیات کلیدي ییهاگامچگونه محصولتان را طراحی کنید و بسازید؟  موضوع پنجم 

:گیري کنید؟ )شامل دو گام محاسبه اندازه کل بازار در دسترس براي بازارهاي پیش رو و توسعه برنامه محصول(وکارتان را اندازهچگونه کسب موضوع ششم 

بندی شوند. هر گام باید در نظم عددی خودش پایان یابد. با این درک که در توانند در شش دسته موضوعی گروهگام از یکدیگر مجزا هستند و می 24

های . این دستهداردیموا ایدهای قبلی انجام دادهدر مورد کارهایی که در گام دنظریتجدبه  شمارادرنگ هر مرحله چیزهایی خواهید آموخت که بی

 دهد.پایدار و مبتنی بر نوآوری خلق کنید را نشان می یوکارکسبمرحله به شما کمک خواهند کرد تا  24موضوعی یک طرح کلی از اینکه چگونه این 

https://aryanagroup.com/training/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
https://aryanagroup.com/training/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%b3/
https://aryanagroup.com/blogs/%d8%b1%d8%a7%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%db%8c%da%a9-%da%a9%d8%b3%d8%a8%e2%80%8c%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3/
https://aryanagroup.com/
https://aryanagroup.com/
https://aryanagroup.com/blogs/%d9%86%d9%82%d8%af-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%ae%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%ae%d8%aa/
https://aryanagroup.com/projects/%d9%be%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86/
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 سازمان آب و برق و خوزستان نشست خبرگان

 نهمین و دهمین نشست خبرگان سازمان آب و برق خوزستان

عملیاتی توسعه فناوري در  يهادر راستاي نهایی سازي بسته پروژه

ادوات سنجش کمی و  نیروگاهی قیابزار دق یهاکارتدو حوزه 

 23/7/1397شنبه مورخ دوشنبه و سه يدر روزها ی سطحیهاآب

در محل هتل بوستان اهواز برگزار شد. در کارگاه  24/7/1397و 

بهبود براي این دو موضوع که در محل سد  يهادوروزه تعیین بسته

 تیو نیروگاه کرخه در مردادماه سال جاري برگزار شد، خبرگان درنها

بهبود  يهایم در راستاي تدوین بستهتصم وارهبه چندین طرح

رسیدند. همچنین عدم قطعیت یا مالحظاتی براي هرکدام از این 

 یان کردند.بها وارهطرح

مرحله انتخاب که درواقع فاز نهایی  يسازادهیمنظور پدر ادامه و به

( است، الزم است بین بسته SCAرویکرد گزینه استراتژیک )

 انتخاب اندشدهنیتصمیم تدو يهاوارهیی که بر اساس طرحهاپروژه

ها و یرد. در همین راستا ابتدا خبرگان در مورد بسته پروژهگ صورت

 نظر پرداختند. عدم قطعیت به تبادل يهاها و حوزهارتباط بین آن

عدم قطعیت  يهابراي هرکدام از حوزه ییهمچنین خبرگان راهکارها

 ارائه کردند.

به دودسته  تظر فورییت اجرا از مناولو اساس برها پروژه سپس بسته

شده و براي هرکدام یک برنامه اکتشافی یا  يبندمیی تقسنفوري و آ

 اقتضائی ارائه گردید.
 

 
 

 

 

 البرز یرویبرق آب ن شگرانیپا شرکت ؛معرفی واحدهاي مرکز
  محمود سالم زاده: یرعاملمد  

 88581748: تماس شماره 

 dkbarghco@yahoo.com : الکترونیک پست 

 :محوری ایده
 با قدرت ترانس پیچیمس دمای گیریاندازه دستگاه ساخت و طراحی

  نوری فیبر حسگر

 :فعالیت زمینه

نظارت ، ساخت و تعمیر و نگهداری از تجهیزات اتوماسیون و وسایل و 
  یکیو الکترتجهیزات الکترونیکی 

 :طرح خالصه
 داغ نقطه دماي گیريهانداز ت دستگاهساخ و طراحی، موردنظر هدف 

 هادي مواد از شدهساخته هايالمان که است قدرت ترانسفورماتورهاي

 هايمیدان شدتبا  خاص هايمحیط در کار به قادر عمالً الکتریکی

 .دنباشمین باال بسیار مغناطیسی و الکتریکی

 طریق از دما و شودمی نصب ترانس کم ولتاژ هايپیچسیم بروي المان این

 کاربرد عمده .شودمی وارد کالیبراسیون و ثبت دستگاه به واسط نوري فیبر

 برداريبهره سازيبهینه براي داغ نقطه دماي مانیتورینگ ،وسیله این

 .است بار هب بسته اقتصادي بهینه در نقطه کار براي ترانس هدایت و ترانس

 ماًیمستق، تواندیقدرت م ترانس هايپیچسیم داخل زیاد دماي زآنجاکها

و و کاهش ضریب عایقی گردد  هاچیپمیسدور  عایق شدن خشک باعث

ي ضعیف شده عایق ترانس هاقسمتافزایش میدان الکتریکی در  جهیدرنت

مواد شیمیایی آغشته  گاز از انتشار و تولید و هامولکولمنجر به شکست 

 تواندیملذا وجود این دستگاه  ،شودمی هاچیپمیسدر کاغذهاي عایق دور 

 از بروز چنین مشکالتی جلوگیري نماید.

 بازار هدف:
  قدرت یترانسفورماتورها دکنندگانیتول 

 قدرت ترانسفورماتورهای صاحبان 

 وضعیت: آخرین     

 طراحی نمونه اولیه قرار دارد. منظوربهشرکت در مرحله مطالعات اولیه 

 

 رورویدادهای پیش                              

     
 

  
 
 

 
 

 

  

@eptp_inc 
 تهران، شهرک قدس، انتهاي بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             021885819۶8         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 

 بق
سی و سومین کنفرانس اخبار مربوط به حضور فعال مرکز در 

آبان ماه در  2مهر لغایت  30که در بازه زمانی  ی برقالمللنیب

رویش ، در شماره بعدی پیکبرگزار شدمحل پژوهشگاه نیرو 

 خواهد شد.منعکس 

 مکاران خبرنامه:ه

     غالمرضا لطیف شبگاهی  عبدالحمیدیمهدی 

 علیرضا ولیان                     هانیه شیرزادی 

 ایوب مددی مقدم               سعیده جاللی فر 

 
ری صنعت ربق و ارنژی  مرکز توسعه فناو
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