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 مهشتوستیبشماره  1397ماه آبان

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 و ارزیابی واحدهای فناور عضو جدید خانواده ،اخبار مرکز 

 مرکز یشیاندهمسی و پنجمین نشست   

 رقی بالمللنیبسومین کنفرانس در سی و  خبری نامهژهیو 

 های انرژی: استارت آپ و استارت آپبیشتر بدانیم 

 های فناور مرکزپنجمین فراخوان شرکت 

              

              

 سخن نخست            

 

 

 ::. المللی برقخبری حضور مرکز در سی و سومین کنفرانس بین نامهژهیو.::                  
 6الی  3صفحات                    

اند کرده یرا سپر یلیتکم التیتحص هاآناز  %60به  بیو قر داکردهیپ 

 یهاو رسانه هایباز غات،یتبل) نیشیپ شرویپ یهادر بخش کهیدرحال

درصد  38سال بود و تنها  36 یاستارت آپ نانیسن کارآفر نیانگیم (تالیجید

در  رییتغ نیبرخوردار بودند. در کنار ا یدانشگاه التیاز تحص هاآناز 

تا  2012 یهادر خالل سال ریخطرپذ یگذارهیوکار، سرماکسب یهاحوزه

 در نقاط مختلف جهان برخوردار نبوده است. در یکسانی یاز الگو 2018

 %70از  متحدهاالتیدر ا یمال تأمینمدل از  نیها تمرکز بر اسال نیطول ا

رشد اندک  رغمیالگو عل نیبا هم زیاست. اروپا ن افتهیکاهش %42به حدود 

 تأمیناز  %18کمتر از  ریاخ یها، در سال2014و  2013 یهادر خالل سال

 .دهدیانجام م VC قیاستارت آپ را از طر یهاشرکت یمال

 %14آمار از حدود  نیکامالً برعکس است و ا نیموضوع در مورد چ نیالبته ا

 شیافزا نیاست. ا دهیرس ریدر سال اخ %40از  شیبه ب 2012در سال 

 یهاآور درخواستدر کنار رشد شگفت ن،یدر چ ریخطرپذ یگذارهیسرما

 نی، چ2017که در سال  یاگونهاست. به بودهکشور همراه  نیثبت بتنت در ا

 3 یمال یهایبرابر و در حوزه فناور 4 ،یهوش مصنوع یهایدر حوزه فناور

 نیاز چ پس ایو استرال ایتانیدرخواست ثبت کرده است. بر متحدهاالتیبرابر ا

به  یآت یهادر شماره قرار دارند. یبعد یهاگاهیدر جا متحدهاالتیو ا

را با نخست  سخن نیا. پرداخت میگزارش خواه نیاز ا یگرید یهابخش

 گذارانانیو بن نانیبه کارآفر Startup Genomeمؤسسه  یهاهیتوص

 :میبریم انیها به پااستارت آپ

 د؛یخود را بشناس التیها و تماعالئق، نگرش (1

 د؛یتکامل خود باش یبرا یبه دنبال همکاران (2

 د؛یو بزرگ فکر کن دیطلب باشجاه (3

 و د؛یهمراه با استارت آپ، خودتان هم رشد کن (4

 .دیکن دایخودتان پ یخوب برا یمرب کی (5

 
https://startupgenome.com 

در طول دو دهه  یها در اقتصاد جهانتر شدن سهم استارت آپبا پررنگ

از  توانیآن، امروزه م یداخل یهانمونه یبرخ یریگشکل و البته ریاخ

 و) محوراقتصاد دانش یعنوان گفتمان غالب فضاگفتمان استارت آپ به

ا ت میشماره بر آن نی( در کشو نام برد. در ایعلم و فناور یتا حدود یحت

 استارت آپ یجهان ستمیهرچند مختصر اما با دقت به گزارش اکوس ینگاه

. میندازیو منتشرشده ب هیته Startup Genomeکه توسط مؤسسه  2018

 دهندیدر جهان خبر م یاز رشد اقتصاد استارت آپ ن،ینخست یآمارها

در بازه  یدر کل اقتصاد استارت آپ جادشدهیمجموع ارزش ا کهیطوربه

است که رشد  دهیدالر رس اردیلیم 3/2از  شی، به ب2017تا  2015 یهالسا

 .دهدینشان م 2016-2014با دوره  سهیرا در مقا یدرصد 6/26

 شروانیکه پ یاجتماع یهااطالعات و رسانه یحوزه فناور حال،نیاما درع

ا خود ر یاندک رو به افول گذاشته و جااند، اندکبوده ید استارت آپاقتصا

 یمجاز یدر فضا تیامن ،یمال یهایفناور لیاز قب دیجد یهاستمیبه اکوس

ذا، و غ یکشاورز ک،یروبات یهاحوزه بیترت نیاند. بدداده یبلوک رهیو زنج

را  هایگذارهینخست روند رشد سرما یهارتبه یو هوش مصنوع چینبالک

 یهاحوزه گرید یاند و از سودر پنج سال گذشته به خود اختصاص داده

را  هایگذارهیکاهش سرما نیشتریب تالیجید یهاو رسانه هایباز غات،یتبل

 اند.تجربه کرده

ت. اس نییقابل تب نترنتیموج سوم ا یسوموضوع در قالب حرکت به نیا

 2000و  1990دهه  یهاکه برخالف نسل اول و دوم )در خالل سال ییجا

 یواقع یهادر عرصه لکهما ب یمجاز یفقط در زندگنه نترنتیا (یالدیم

 خواهد داشت. یشتریحضور ب یزندگ

 یهاحوزه نیاست. در ا نانیو کارآفر گذارانانیدر بن رییتغ ،گرینکته مهم د

 نانیکارآفر یو هوش مصنوع سالمت ،یفناورستیز لیاز قب یاستارت آپ دیجد

و  تالیتحص یاز گذشته دارا شتریب یاستارت آپ یهاشرکت گذارانانیو بن

 شیافزا لاـس 39سن به  نیـانگیها محوزه نیدر ا هستند. یمـخصص علـت
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ارزیابی عملکرد واحدهای فناور مستقر  شود.نیز می

 توسعه فناری صنعت برق و انرژیمرکز در 

های گذشته در قالب چندین مرحله همانند سال

صورت پذیرفت. بدین ترتیب که ابتدا میزان کارایی 

های مؤثر برای ارزیابی و پیشینه نظری شاخص

های فناور شناسایی شد و در قالب عملکرد شرکت

های عملکرد مؤلفهی شامل بعدسهیک مدل 

های عملکرد مؤلفه، شاخص 7عمومی دارای 

های عملکرد مؤلفهو  شاخص 13رای فناورانه دا

تدوین گردید. سپس با  شاخص 10مالی دارای 

ها ساختار نهایی ارزیابی عملکرد تعیین ترکیب وزن

نسخه نهایی معیارها،  شدنگردید. پس از مشخص 

سه کار برگ  شاملفرم پرسشنامه واحدهای فناور 

اطالعات حوزه عمومی، اطالعات حوزه فناوری و 

عامل  رانیمد گردید.تهیه  مالی اطالعات حوزه

های مربوطه ضمن تکمیل پرسشنامه، مدارک شرکت

در رابطه با پرسشنامه را نیز به واحد فناوری  ازیموردن

بر یابی به نتایج معتدست منظوربهمرکز ارائه نمودند. 

تر در جهت ارزیابی های بزرگو از بین بردن اثر داده

سازی جهت همسان هاسازی دادهاز نرمال ،منصفانه

های استفاده شد. اطالعات منتج از مجموع فرم هاآن

 ها قرار گرفتدر فرم محاسبه امتیاز شرکت شدههیته

و امتیاز نهایی و رتبه هریک از واحدهای فناور به 

طراحان انرژی سه شرکت  .تفکیک مشخص گردید

برای  آنام انرژی گستران، سازهوشمند آینده

جز سه  رسانش انرژی نویندومین بار پیاپی و 

 ظورمنبهشرکت برتر مرکز شناخته شدند. همچنین 

ایسه ها با مقایجاد انگیزه جهت فعالیت بیشتر شرکت

از  ،ارزیابی ساالنه دوره پیشین و نتایج ارزیابی اخیر

که  سازطراحان انرژی هوشمند آیندهشرکت 

نیز در دوره مذکور داشته است  را بیشترین رشد

مرکز  97-96تقدیر به عمل آمد. نتایج ارزیابی سال 

حاکی از آن است که میانگین امتیازات مرکز به 

و در مقایسه با  %10.61نسبت سال گذشته رشد 

داشته است که این رشد  %0.72رشد  95-94سال 

های عمومی و فناوری مرکز معطوف به حوزه عمدتاً

 .است

 
 

                                

 
 زیر است: صورتبهمراحل اجرای طرح 

 های ارتباطی مهندسی معکوس پروتکل

کاررفته در خودروهای تولید داخل غیراستاندارد به

برای قابلیت اتصال به همه کامپیوترهای موجود در 

 ،این خودروها و قابلیت ارتباط دوطرفه

  طراحی و ساخت بردهای الکترونیکی برای الیه

ارد ی استاندهافیزیکی اتصال به خودرو از طریق پورت

 یابی در خودروها،عیب

 افزار )اصطالحًا افزارهای داخل سختطراحی نرم

ها و منظور پردازش اولیه دادهویرها( بهفیرم

اط در مبدأ پیش از ارسال به سازی ایمنی ارتبپیاده

 سرور،

 افزارهای میانی در سرورها برای طراحی نرم

سازی در و ذخیرههای مختلف جداسازی داده

 و های داده،پایگاه

 افزارهای تحلیل داده بر مبنای طراحی نرم

 .شدهآوریهای انبوه )بیگ دیتا( جمعداده

 

 ارزیابی واحدهای فناور
 

از  تیمراکز رشد حما فیوظا نیترازجمله مهم 

به  هاآن شدنلیفناور تا تبد یهاشرکت

قادر باشند  کهینحواست به افتهیرشد  یهاشرکت

خود  اتیمراکز به ح نیو خدمات ا هاتیبدون حما

 یو مستمر واحدها حیصح یابیادامه دهند. لذا ارز

 دـدر جهت رش هاتـیفعال نیتریفناور از ضرور
که با اهداف  باشدیفناور م یواحدها شتریب ههرچ

 شتر،یب تیها جهت موفقدر شرکت زهیانگ جادیا

واحدهای فناور برتر، ارج نهادن به  قیو تشو یمعرف

های واحدهای فناور و تقویت ها و فعالیتتالش

انگیزه راهبری امر پژوهش و فناوری در صنعت برق 

پذیرد. ارزیابی مستمر و انرژی صورت می

. استدارای اهمیت  دو جنبههای مستقر از شرکت

های ناموفق و شناسایی شرکت :نخست جنبه

 :جنبه دوم و در مسیر رشد و ترقی هاآنهدایت 

ها جهت فعالیت بیشتر و ایجاد انگیزه در شرکت

 که موجب موفقیت مرکز رشد استکسب موفقیت 
 

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرشبرگزاری الف( 

 دو طرح فناورانه آبان ماه رشیپذ تهیکم در

عنوان  تحتطرح اول  .قرار گرفت یموردبررس

مداوم  شیتوان پاکم ستمیو ساخت س یطراح"

خاك و توسعه  یریرطوبت و نفوذپذ زانیم

خودگردان بر مبنای  ارییکنترل آب ستمیس

بر  یمبتن یهایبرخط با اتکا بر فناور شیپا

و نقد  یپس از بررس مطرح شد. "ءایاش نترنتیا

 یبه متقاض طرحنواقص و  اشکاالت ته،یکم یاعضا

، طرح اصالحات الزمابالغ شد تا پس از انجام 

 ارائه شود. رشیپذ تهیشده مجددًا در کم یسیبازنو

و ساخت  یطراح" فناورانه دوم با عنوان طرح

 توسط "یکیالکتر وهایخودر سیمبیشارژر 

و  موردنقدکه  مطرح و صنعت امیپ رایگشرکت 

 نیا نیماب داد قراربه. با توجه بررسی قرار گرفت

 ،یکیالکتر یخودرو یشرکت و مرکز توسعه فناور

مقرر شد شرکت در مرکز مستقر شود. مرکز توسعه 

های فناوری خودروی الکتریکی بر کلیه فعالیت

 .کردشرکت نظارت خواهد 
 س

 عضو جدید خانواده

 نیمب ریشرکت بهداد تدب 

 ایآر

 یو تیو ساخت گ یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

 هدف. است "یکیالکتر یخودروها نیآنال شیپا

 یکیالکتر یخودروها نیآنال شیطرح پا نیاز انجام ا

به  یابیجهت دست نیآنال کپارچهیسامانه  کیتوسط 

 .است ریزموارد  لیاطالعات خودرو از قب

 و،خودر یابیمکان تیموقع 

 یخودرو یشارژ موجود در باطر تیوضع 

 ،یکیالکتر

 خودرو یوترهایدر کامپشده انواع اطالعات ارائه، 

 یابیاطالعات مکان GNSS (Global 

Navigation Satellite System )یتمام شامل 

 GPS،GLONASS ،Galileo یابیهای مکانشبکه

 ، وBeiDou و 
 از حسگر  یشده( شتاب سنج برهیاطالعات )کال

 .برد دستگاه یمستقل رو

مورد پردازش  اندازی شدهالعات در سامانه راهاط نیا

 نفعیذ یهاحاصل پردازش به سازمانگیرد و قرار می

، خودروساز یهاشرکت مه،یب یهاشرکت س،یپل رینظ

ها کننده عیبرق و تجم یروین عیتوز یهاشرکت

ی هافرمان رساختیز نیا نی. همچنشودیارسال م

 .کندیالزم را به سمت خودرو و راننده آن ارسال م
در  ییعملکرد ناوگان خودرو بهبود ییهدف نها

  .هوشمند است یشهرها
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 المللی برقخبری سی و سومین کنفرانس بین نامهویژه

 ت برق و انرژی در نمایشگاه جانبی کنفرانسحضور مرکز توسعه فناوری صنع
نگاهی به پیشینه برپایی  .دارد خارجی و داخلی معتبر هایکنفرانس بین در ایویژه جایگاه قدمت، سال ودویبا بیش از س المللی برقکنفرانس بین

و در دانشگاه شیراز با حضور استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی  1346دهد نخستین کنفرانس برق در ایران در سال کنفرانس برق در کشور نشان می

فت تا اینکه پس از پیروزی انقالب اسالمی، شرکت توانیر اقدام به برگزار شد. گرچه این کنفرانس از جایگاه و اعتبار خاصی برخوردار بود اما استمرار نیا

های کنفرانس شبکه» 1365در سال  .کشور جهان نمود 23با حضور استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی از  «TEPCON» برپایی کنفرانس

ال گردد. کنفرانس برق از سهرسال برپا می آبان ماهنفرانس در ازآن با ایجاد دبیرخانه دائمی، این کدر شرکت توانیر برگزار شد و پس« سراسری برق

المللی شناخته شد. کنفرانس بین PSC ا ی« المللی برقکنفرانس بین»المللی خود را تثبیت کرد و با عنوان با حضور محققان خارجی ابعاد بین 1369

امکانات خود را توسعه داد و عالوه بر موضوعات فنی صنعت برق به سایر مسائل  پژوهشگاه نیروهای همایش با تکمیل مجموعه سالن 1377برق در سال 

 ای دارند،ها از تجارب ارزنده، مسائل اقتصادی، اجتماعی و مدیریت نیز پرداخت تا تمامی محققان و پژوهشگرانی که در این زمینهستیزطیازجمله مح

المللی برق شرکت توانیر است که همچنان برگزاری مستمر کنفرانس را بر کنفرانس بین گذارانیبن .های تحقیقاتی خود را عرضه کنندبتوانند فعالیت

 .عهده دارد
 

جناب نیرو  محترم با حضور وزیر مهرماه سال جاری 30دور از این کنفرانس در صبح روز دوشنبه  سی و سومین

اردکانیان و دیگر مقامات ارشد وزارت نیرو، در کنار ششمین کنفرانس فناوری نانو در صنعت برق آغاز  دکترآقای 

رویداد علمی  نیترنفر در بزرگ 2500آبان ادامه داشت. در این کنفرانس بیش از  2بکار کرد و تا روز چهارشنبه 

 .ختلف ارائه شدکارگاه م 30سمینار تخصصی و  24مقاله،  383صنعت برق حضورداشته و 

های داخلی و خارجی به مدیران و همچنین نمایشگاه جانبی باهدف معرفی توان فنی، مهندسی و تولیدی شرکت

 .کارشناسان صنعت برق کشور در مدت برگزاری کنفرانس برقرار بود

ته و در داش مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در چند سال پیاپی حضور مستمر و پررنگی در این نمایشگاه

خود درزمینه معرفی و بازاریابی دستاوردهای واحدهای مستقر با حضور  یهاتیاین دوره نیز مرکز در راستای حما

احدهای های تعدادی از والمللی برق به عرضه محصوالت و توانمندیدر نمایشگاه جانبی سی و سومین کنفرانس بین

مورد استقبال مسئولین صنعت برق و دیگر بازدیدکنندگان قرار  مرکز در این نمایشگاه فناور خودپرداخت. حضور

 گرفت.

های رکتاسامی ش .و دستاوردهای خود را به عرضه عموم بازدیدکنندگان گذاشتند افتهیحضور  شرکت مستقر در مرکزدر غرفه مرکز در این نمایشگاه شش 

وران نیرو شرکت بهره شرکت آنام انرژی گستران،، داده پژوهان ویراشرکت  شرکت نبوغ صنعت سهند،از:  اندعبارتحاضر در غرفه مرکز 

 .شرکت رسانش انرژیو  شرکت پتروکانی نیکان، انرژی
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و مسئولین صنعت برق از غرفه مرکز و  مقامات ارشد وزارت نیرودر طول برگزاری نمایشگاه 

مهمانان و بازدیدکنندگان از  ازجمله توانیمدستاوردهای واحدهای مرکز بازدید نمودند که 

در امور  روین ریمعاون محترم وز یمهندس حائر یجناب آقا غرفه مرکز به بازدید و حضور

         و ریمحترم شرکت توان رعاملیمد زاده یمهندس متول یجناب آقای، برق و انرژ

تیمهندس چ یناب آقاج، نیرو پژوهشگاه محترم سیرئ زادهیقاضدکتر  یجناب آقا

 عامل ئتیهمحترم رئیس  دکتر وحدتجناب آقای ، رویاسبق وزارت ن محترم ریوز انیچ

 صندوق نوآوری و شکوفایی و دیگر مسئولین اشاره نمود.

و  یسطول برگزاری مرکز در 

 یالمللنیکنفرانس ب نیسوم

آموزشی تحت  کارگاهدو برق، 

 ندهیآ یمایس" عناوین

که مورد  رگزار نمودرا ب "چینبالك"و  "نینو یهایفناور یدر پرتوق صنعت بر

 فیدکتر غالمرضا لط انیتوسط آقاها کارگاه نی. اقرار گرفت کنندگانشرکتاستقبال 

همکاران  و، دکتر دواتگر یپور قل یدکتر مهدو  دکتر رسول ملک محمد ،یگاهشب

که خالصه مطالب این دو کارگاه در صفحات  ارائه شد یانرضوانمحسن مهندس  وایشان 

 آمده است. خبرنامهبعدی این 

 

 یلمللانیکنفرانس ب نیو سوم یس یجانب شگاهیدر نمامرکز  ارائهقابلدستاوردهای  ازجمله

بود که از سه سال  فنانیشرکت هم ساخت رکشنالیرله دا ینمونه صنعت رونمایی ازبرق 

ران در دو این شرکت که محصول لیفرانسیرله د نیو همچنقبل در مرکز مستقر هستند 

در امور  روین ریمعاون محترم وز یمهندس حائر ی، توسط جناب آقابوددر مرکز  خوداستقرار 

 رونمایی گردید.ی برق و انرژ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیالداثیغجناب آقای مهندس کنفرانس محترم  ریاز طرف دب تقدیر از حضور مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیلوح در اختتامیه این نمایشگاه 
 اهدا گردید.مرکز  ندهیبه نما
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 نینو یهایفناور یپرتودر ق صنعت بر ندهیآ یمایسکارگاه 
 .و محسن رضوان( یپورقل یرسول ملک محمد، مهد ،یشبگاه فی)غالمرضا لط یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور کنندگان:عرضه

 در کارگاه شدهعرضه نیعناو - الف

 یکالن جهان یروندها، 

 صنعت برق اندازچشم، 

 و ،در صنعت برق رگذاریتأث یکالن فناور یروندها 

  صنعت برق ندهیدر آ رگذاریتأث یهایفناوراهم. 

 کارگاه حتشری – ب
شدن،  ی، قطبشدنیجهانشامل  یکالن جهان یروندهاکارگاه ابتدا  نیا در

 شرانیپ یروهایشد. سپس ن انیب اجمالبهصنعت برق  ندهیبر آ هاآن تأثیرشدن مطرح و  یتالیجید و و نانو( نترنتیا ،کیربوت ک،ی)ژنت GRIN یهایفناور

 شدههیته) 2050تا سال  هایفناورقرار گرفت. در ادامه نقشه راه  دیتأکمورد  یجار یروندهاکالن و یجهان یهایدگرگون یدهشتابو  لیدر تسه لیدخ

 .شد یبررس توسط مراجع معتبر داخلی و خارجی(

 نیوانق وسختسفت تیرعا ن،یگزیجا ینفت و گاز، حباب انرژ یبها شیافزا ،یصنعتِ برق )شامل، کمبود انرژ یِرو شیبخش دوم کارگاه، مخاطراتِ پ در

 یهاسکیر شیافزاو  یاهسته یگسترش انرژ مانیپ یبر اعتبار، فروپاش یمعامالت مبتن ،سواپ یقراردادها ،یجرائم مبادالت عیرشد سر ،یطیمحستیز

 ازیموردنبرق  نیتأم یبرا یامنطقه یهامشارکت ،یخارج یهایگذارهیسرماصنعت برق )شامل استفاده از  اندازچشم یاصل یو محورها ذکرشده( یتیامن

ارآمد مصرف ک تیریمد، گرانیباز نیب یمبادالت مال لیتسه گران،یباز نیباندکمبادالت برق خرده و  لیتسه، برق دیتول یبرا یمردم یهامشارکت کشور

 یهاندهیآالدر کنار کاهش  همراه با کاهش تلفات تیفیبرق مطمئن و باک دیو سرانجام تول ات،یو عمل زاتی، تجهساختارها یبرق، هوشمند ساز

بکه به ش نگیپال یاز ورود خودروها اندازچشم نیقرار گرفت. در ا یموردبررس یصنعت برق از منظر فناور اندازچشمشدند. آنگاه  ی( بررسیطیمحستیز

 هیدر سا برقکارآمد مصرف  تیریمد ،یانرژ رهیذخ یهاستمیساستفاده از  ،یهوشمند انرژ یبه صنعت و ظهور قراردادها نیبالک چ یبرق، ورود فناور

 یاستفاده از فناور (،...اندک برق، بازار کربن و  دوفروشیخربرق مختلف )بازار  یبازارها یاندازراههوشمند،  یرهایگاندازهو  ءایاش نترنتیا یهایفناور

صنعت  ندهیآ یدهشکلدر  رگذاریتأث یاساس یکارگاه، روندها نیبخش سوم ا در .برق هوشمند و ...صحبت شد یروین عیتوز یهاشبکهنانو، ظهور و بروز 

 .شدند حیتشر اجمالبه یو تفکر پلت فرم نیبالک چ ون،یاتوماس ،یهوش مصنوع ا،یاش نترنتیکالن، ا یهادادهبرق شامل 

پژوهشگاه  یعلم و فناور یکه توسط رصدخانه مل 2050-2009 یرا در بازه زمان یکالن جهان یروندهای هاشرفتیپاز گذر زمان و  یانقشه ریز شکل

 .دهدیمموجود است، نشان  www.bpshakhespajouh.ac.irو در وبگاه  شدههیتهشاخص پژوه 
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 و نمونه کاربردهای آن چینبالك کارگاه آموزشی
 .IBLمرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با همکاری  کنندگان:رضهع

 :در کارگاه شدهعرضه نیعناو -الف 

 نیچبالک یفناور یمعرف، 

 ء،ایاش نترنتیا یفناور یمعرف 

 ویو مال یو مبادالت پول نیچکبال ، 

 نیچبالک یاز کاربردها یانمونه.  

 
 

 کارگاه حیتشر – ب

مشهود است، شروع شد.  یخوببهجهان  ندهیدر آ نیچبالک یفناور گاهیکه در آن جا 2020+ یهایفناور اندازچشمبه  یکارگاه با نگاه نیاول ا بخش

داده  حیوضبدون واسطه ت گریکدیبا  گریدر ارتباط دو باز یفناور نی( و نحوه عملکرد اری)شکل ز نیچبالک دهندهلیتشک یارکان اصل ه،یسپس مفهوم اول

 یهاچالشآن، کاربردها و  یایمزا ا،یاش نترنتیا یشد. در بخش دوم کارگاه فناور حیتشر یتالیجید یارزها ژهیو خواص و نیکو تیشد. آنگاه مفهوم ب

داده  حیمختلف توض یورهاو کش هاباک نیب یت پولآن در مبادال تیو اهم یبانک فتیقرار گرفت. در بخش سوم کارگاه، ابتدا سو یموردبررس جادشدهیا

به همراه  ،یجنوب کیپاسف هیدر ناح یمرز نیب عیمبادالت سر لیتسه یبرا Stellar مطرح شد. در ادامه، ظهور نیاز بستر بالک ج فتیشد و تست سو

نامه که بر نیچبستر بالک درباز  یافزارنرمپلتفرم  کی عنوانبه وم،یداده شد. سپس اتر حیتوض Micropayment و Mobile e-money رینظ یمیمفاه

 .شد سهیمقا نیکو تیآن با ب یهاتیقابلو  ی، معرفسازدیم شدهعیتوز یرا قادر به ساخت کاربردها سانینو

 مه،یصنعت برق، صنعت ب یهاحوزهآن در  یشد و سپس کاربردها حیآن تشر یایو مزا نیچابتدا مفهوم قرارداد هوشمند در بستر بالک ،ییبخش نها در

 یمجاز روگاهیمفهوم ن زیو ن ریپذ دیتجدبرق اندک با منابع  دکنندگانیتول نیب یمال هیتسو یبرا نیچ، استفاده از بالکازجملهپست و بانک ذکر شد. 

 .عرضه شد رانیدر ا نیچفعال در حوزه بالک یهاشرکتاز  یفهرست ،تیدرنهاشد  حیتشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 کیپ ندهیآن در شماره ماه آ یو کاربردها  نیچبالک یبا فناور ییآشنا نامهژهیوموضوع،  تیه سبب اهمب                            

.عرضه خواهد شد ش،یرو



     97 آبان –28شماره 

 

 

 بیشتر بدانیم

 یانرژ یهاستارت آپ و استارت آپا
 .شودیوجود دارد که به چند نمونه آن را اشاره م یمختلف فیشرکت نوپا تعار ایاستارت آپ  یبرا

  است دیوکار جدکسب کیاستارت آپ. 

   رشد  لیو پتانس تیگرفته و قابلشکل یوکار است که حول محور تکنولوژکسب کیاستارت آپ

 .را دارد یباالئ

 است کایکوچک آمر یوکارهااستارت آپ مرکز کسب. 

  است ریپذاسیوکار قابل تکرار و مقمدل کسب کیاستارت آپ. 

 هام اب ندیآفر نیکه در ا است دیخدمت جد کیارائه  یمحصول است برا کیارائه  یاستارت آپ برا

 .شده استوجود دارد و مطرح یادیز

 کندیآپ و استارت

 نوع اتحاد و حرکت کیاست.  یخشک ادار یهاتیساختار چابک و فاقد رسم کیاست.  یگذارهیوکار و سرمامدل کسب یبرا ایپو یفضا کی کندیاستارت آپ و دادیرو

 یوکار سبز براکسب کیکه  سبز کندیمانند استارت آپ و شود؛یمحصول برنده مشخص م یی. تا باالخره نمونه ابتداشودیم ایها مهاست و در آن فرصت یجمعدسته

 .دهدیم هیهد ستیزطیدوستداران مح

 آپ ناب استارت

ل وکار در حداقمحصول کسب یهادهیا اتیمدرن، محبوب و موفق با همه فرض یبا متدولوژ و حل مسئله است که بر اساس طرح مسئله یستمیس کیآپ ناب  استارت

                  از  ییهاچابک و آموزه ارافزتوسعه نرم ان،یناب، گسترش مشتر دیتول بیاستارت آپ از ترک نیاستوار است. ا انیو بازخورد مشتر عیسر یهاشیزمان با آزما

 .موفق به وجود آمده است یهااستارت آپ

 :اند ازعبارت رانیموفق ا یهااز استارت آپ ییهانمونه

 یوری)دل "فود بدو"و  "زود فود" -(یشهر یتاکس دهی)ا "30تپ "و  "اسنپ" -(یگروه فی)تخف "نت برگ"و "فانیتخف" -(یپول مجاز فی)ک "پال نیزر"و  "نگیریج"

استارت آپ موفق در حوزه  "کشمون"هستند.  "فول فکر"و  "کرفس"(. دو استارت آپ در حوزه سالمت ینترنتی)فروشگاه ا "لویباب"و  "کاال یجید" -غذا( لیو تحو

تهران که با موضوع  یگردشگر کندیاستارت آپ و .است یگذارهیها سرمااستارت آپ انیبندانش یهاشرکت نیب یشرکت واسطه خوب کی "تک نیفا"است.  یکشاورز

در شهر  ینیرآفرکا ستمیاکوس دآورانیو پد ینیتوسعه کارآفر یدر تالش است برا یالمللنیب یاستانداردها تیبا رعا زیتبر کندیاستارت آپ و. گردشگر است یتخصص

ر کنند و د لیخود را به فرصت تبد یخالق و جذاب علم یهادهیاست تا ا ینترنتیسامانه ا کی)ستاک(  فیشر گریاستارت آپ تر .داشته باشند یمحل دادیرو کی زیتبر

 .است شدهیطراح فیدانشگاه شر انیباشند و توسط دانشجو میمرزوبوم سه نیا یآبادان

در مقابل  یو خصوص یدولت یهااز بخش یااستارت آپ هستند. عده یهادهیبه دنبال ا VC ریپذسکیو ر یمال یهاهستند. صندوق گذارهیها به دنبال سرماآپ استارت

که مردم آن کارها را دوست دارند وگرنه موفق  هندرا دنبال کنند و انجام د یکار دیها با. استارت آپدانندیم دیخود تهد یرا برا هاآنو  رندیگیها گارد ماستارت آپ

 خواهدینم گذارهی. اصوالً سرمامیوکار را دارد به توافق برستجربه کسب یانیکه سال گذارهیبا سرما میبازار را خوب شناخت تا بتوان دیاستارت آپ با یاندازدر راه. شوندینم

صحنه را  یزودبهدارد، استحکام دارد و  یخوب میت شناسد،یبازار را خوب م هیسرما یکه استارت آپ متقاض ودمطمئن ش دیبا گذارهیخود را هدر دهد و سرما هیسرما

ها اطالعات نادرست شرکت گذارهیاستارت آپ با سرما قیدر تطب ی. گاهدیروش مشخص در کشور به وجود آ کی دیها بااستارت آپ یگذارارزش ی. براکندیترک نم

 .داشته باشند یدالر یمال انیداشته باشند و جر یدالر یگذارهیسرما دیبا یاستارت آپ دالر یها. شرکتدهندیم

 حوزه صنعت آب و برق یهاآپ استارت

 :توجه کرد ریبه موارد ز دیحوزه با نیدر ا تیشروع به فعال یبرا. موضوع شکل نگرفته است نیدر داخل کشور ا متأسفانه
 

 در جهان یانرژ یهااستارت آپ تیفعال یهاشناخت حوزه، 

 در جهان هاآن( ی)رنک بند یبندهر حوزه و طبقه یهااستارت آپ یبررس، 

 و ،مطرح در هر حوزه یهایشناخت و مطالعه فناور 

 یانرژ یهاحوزه در استارت آپ نیهر بخش ا یاقتصاد یهاشناخت مدل. 

 یهااز استارت آپ یتعداد .شکل دهددر آینده  را ییهااستارت آپ گرید فیتا در کنار وظا کندیم تیفعال یندیدر فرا یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

 معرفی خواهند شد. جیتدربهها های آینده پیک رویش، این استارت آپ. در شمارهاست ریصنعت برق در جهان به شرح زدر حوزه  گرفتهشکل
 

  مپاوریس"استارت آپ" 

   یوات"استارت آپ" 

   واپو"استارت آپ" 

   وات ریوا"استارت آپ" 

   سُوآتو"استارت آپ"  

   نگیشارژر -ویک -یا -ت"استارت آپ" 

   توتم"استارت آپ" 

   یانرژ یج یها"استارت آپ" 

   دام ون یفر"استارت آپ" 

  الزیمتر نکیریآ"استارت آپ" 

  

   یهالو انرژ"استارت آپ" 

  اسپارك متر"استارت آپ" 

  یآمبر"استارت آپ" 

  سانکانترکت"استارت آپ" 

  دیبوفالو گر"استارت آپ"  
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@eptp_inc 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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