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 معرفی واحدهای فناور و دستاوردها 
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 158هوشمند  یگوش کیو  شودیم دوفروشیدالر خر 60حدود  ایدر دن ،یتریل 

هستند که تنها  ایدر دن ییهاکتو تازه شر شودیدالر مبادله م 800از  شیب یگرم

 دیاز کل تول شیبا وزن صفر و خدمات نوآورانه ب یفکر و با صادرات کاال دیبا تول

موضوع در پژوهش کشور،  نیترمهم رو،نی. ازاارزندیم رانیسال ا کی یناخالص داخل

مسئله  کیروزمره، به  ییاجرا یدر کنار کارها پسندیده و مفیدکار  کینگاه از  رییتغ

 یبرا تالش جهیبهتر و درنت ندهیساختن آ یضرورت پژوهش برا توسعه، نیادیبن

 است. یوهشپژمسئله  شتریطرح هر چه ب

پژوهش یبرا زیناچ هایبودجه –ب   

و ساختارها،  ستیـن ـیابع مالـها منـتن یابع پژوهشـمن ،یکل اهـدگیداگرچه از 

ز امکانات ج ریها و سابه داده یدسترس ،یاطالعات یهابانک ،یشگاهیآزما زاتیـتجه

بلند  ینگاه یستیبا زین یدر مورد منابع مال یهستند ول پژوهشگر ملزوماتِ کار هر

پرداخته شود. در کره  ندهایها، به اصالح فراحذف بودجه یجانظرانه حاکم شده و به

شد،  یتوسط بلومبرگ معرف ایکشور دن نیعنوان نوآورتربه 2014سال در که  یجنوب

 یجهان نیانگیم کهسهم پژوهش بوده است  یناخالص داخل دیدرصد تول 4حدود 

 سومکیو کمتر از  یکره جنوب دهمکیدرصد ) 0.4 رانیدرصد و در ا 1.5رقم  نیا

 ( است.یجهان نیانگیم

یپژوهش یهاپروژه یو راهبر تیریضعف مد -ج   

در  تیریچالش مد نیترمعتقد است که بزرگ ستمیقرن ب تیریدراکر پدر مد تریپ

محور است. در حال حاضر، نظام دانش یِانسان یروین تیریمد کم،یو  ستیقرن ب

 یادهیدر کشور مشکالت عد یپژوهش یهااز پروژه یبرداراجرا، نظارت و بهره ف،یتعر

وع موض نیا یبرا یسازوکار مناسب ها،اناز سازم یاریبتوان گفت در بس دیدارد و شا

 یپژوهش یهاپروژه یابیو ارز تیریمد یمناسب برا یهانظام نیوجود ندارد. تدو

 .خواهد داشت ندهیآ قاتیتحق یهاافتهیکردن  یدر عمل ینقش مهم

دادن آموزش بر پژوهش تیاولو -د   

 یرخدمات کشو تیریها مانند قانون مدکارکنان دستگاه یابیو مقررات ارز نیقوان در

 ت،یخالق ،ینوآور کنیبه آموزش کارکنان شده است ل یادیو امثالهم، توجه ز

 یاوقت عمده زیها ندارد. متأسفانه در دانشگاه یاندک گاهیجا ینیپژوهش و کارآفر

 یهااز سازمان یتعداد می. جالب است بدانشودیآموزش م ندیصرف فرا دیاساتاز 

 یهر کارمند، بودجه مشخص یکارکنان دارند و حت ینوآور یبرا یالزامات ا،یموفق دن

 خود دارد. یهادهیا شیآزما یبرا

 ادامه مطلب در صفحه چهارم

هفته "آذرماه به نام  اواخردر  یاهرساله بزرگداشت پژوهش در قالب هفته

. شودیبرگزار م ییهاشگاهیصورت جلسات و نمادر سطح کشور عمدتاً به "پژوهش

 تیبر اهم یمبن ییهایکشور، سخنران یو علم ییجلسات مسئوالن اجرا نیدر ا

 ریپژوهشگر و فناور برتر تقد یاز تعداد کنند،یآن مطرح م یپژوهش و دستاوردها

در  نکهیاز ا م،ی. بگذرکنندیم یبردارکتب و محصوالت پرده یو از تعداد ندینمایم

یم دهیشنتنگناها ها از زبان پژوهشگران و در نقد صحبت نیجلسات کمتر نیا

 یراب ایو ساختار پو رندهیادگیچقدر گوش شنوا، سازمان  نکهیاز ا می. بگذرشود

 یقرارداد پژوهش کیانعقاد  نکهیاز ا میوجود دارد. بگذر قاتیتحق جیکاربست نتا

سال به طول  کیاز  شیگاه ب ،یدولت یهاسازمان یبوروکراس وخمچیکوچک در پ

که  روندیبه کار م یها زمانپژوهش یبرخ جینتا نکهیاز ا میبگذرو  انجامدیم

اند؛ شده نیشیپ جیآن نتا نیگزیباالتر جا ییبا کارا ایدندر سطح  یدیجد یهاافتهی

 باغل یها به فناورپژوهش نیا لیتبد زانینکته گذشت که م نیاز ا توانیاما نم

 رشیدر شاخص پذ رانیا 116 گاهیجا توانیاست. نم زیکشور ناچ عیصنا یبرا

ناخالص  دیکم پژوهش از تول اریو سهم بس یدر نوآور 50 یحوال گاهیجا ،یفناور

 .گرفت دهیرا ناد یداخل

 یگربر ارتباطات و اطالعات، پژوهش یمدرن مبتن یایاذعان داشت که در دن دیبا

ائل را در حل مس یو اجتماع یو اقتصاد یاسیس رانیاست که مد یتخصص یتیفعال

و  رانیمد شتریاست که ب نیتلخ ا تیواقع .ندینمایو معضالت جامعه کمک م

له ـکه مسئ خواهندیو نه م ندیکه مسئله را چگونه حل نما دانندیمسئوالن نه م

از  یاریبس توانیپژوهش م به نام یزارـحل شود که اگر بخواهند، با اب یـراحتبه

 ایند یاست، هر جا دیعلم و تول نیمشکالت را برطرف نمود. پژوهش، حلقه واسط ب

. دینخواهند رس جهیبه نت ییتنهابه کیچیقطع شود، ه دیعلم و تول نیحلقه ب راگ

 یازمانس قیاست که اگر مسئوالن به حل مسئله و توف نیا زین گرید تیواقع کی

یتگسیبه شا یقدرت سازمان عیو توز رانیدداشتند، حتماً در عزل و نصب م یاعتقاد

و  یو حزب یبه روابط شخص و نمودندیها توجه مو تخصص هاتیو صالح ها

 یاست، توجه یسازمان یستگیکشنده شا روسیکه و یباالدست یهاسفارش

ر مورد د یفوق، چند نکته اساس ینوشته، با مقدمه نسبتاً طوالن نینداشتند. در ا

 .شودیپژوهش در کشور به بحث گذاشته م یرو شیپ یهاچالش

پژوهش انیو متول ییاجرا رانیگ مینگرش ناقص تصم -الف   

 یهاتیبر فعال یمبتن ایکه اقتصاد امروز دن مینکته توجه کن نیخوب است به ا

ه بازارها ب ستیموتور محرکه اقتصاد کشورها است. کاف ینیاست و کارآفر انیبندانش

 158ت که نفـبش کیه پژوهش ـروزها مقارن با هفت نـیه اـک مینیتا بب میتوجه کن
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فناور مستقر در  یواحدها ریارتباط با مرکز و سا

ارائه توسط مرکز، مرکز، استفاده از خدمات قابل

 یارهای... و معحضور در مرکز و زانی، مینیکارآفر

یدر تجار تیموفق زانیشامل موارد م یحوزه مال

از کل  یمحور دهیفروش ا، سهم یمحور دهیا یساز

 یابیبازار یشده براانجام نهیکل هز ،فروش

 یموقع تعهدات مالمحصوالت و خدمات، پرداخت به

 .باشدیو رشد واحدها م تیموفق دی... کلو

 عضو جدید خانواده
 گیهوشمند ز یفناور شرکت

 یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

مصرف برق  یآن شیو ساخت سامانه هوشمند پا

طرح ارائه  نیاست. هدف از انجام ا "عیتوز نیمشترک

 قیشبکه هوشمند برق، از طر رساختیاز ز یجزئ

و  یافزارجامع )سخت یاسامانه یسازادهیو پ یطراح

یم نیمصرف برق مشترک یآن شیپا ی( برایافزارنرم

محقق  لیراستا در طرح مذکور اهداف ذ نیهم. در باشد

 .خواهند شد

 مختلف  یکیالکتر لیوسا یمصرف انرژ شیپا

 مصرف هرکدام، یهانهیصورت مجزا و برآورد هزبه

 ن،یمصرف برق مشترک یالگو نییتع 

 ندهیدر آ نیمشترک ازیبرق موردن زانیم نیتخم، 

 رق ب نهیآوردن هز نییپا یبرا ییراهکارها شنهادیپ

 و ن،یبه مشترک یمصرف

 لیمصرف وسا یدر الگو یعیرطبیعملکرد غ گزارش 

 .لیساو یو هشدار نسبت به خراب نیمشترک یکیالکتر

 :است ریطرح به شرح ز یروش اجرا

 یهنگام مصرف برق، از خود اثر یکیالکتر لهیوس هر

 لیو تحل شیکه با پا گذاردیجا مفرد بهمنحصربه

است. نکته  ییشناساقابل یو ولتاژ مصرف انیجر

صورت به یبرق لهیچند وس کهیکه هنگام نجاستیا

یمنبع واحد م کیاز  یزمان در حال مصرف انرژهم

مختلف  لیسافرد واثر منحصربه ییشناسا باشند،

منظور ابتدا با  نیا ی. براباشدینم ریپذامکان یسادگبه

 جادشدهیا راتییتغ شده،یافزار طراحاستفاده از سخت

 شیاز هر کنتور برق پا یو ولتاژ خروج انیجر یبر رو

شده با استفاده . سپس اطالعات ضبطشودیو ضبط م

به مرکز  Wi-Fi یفناور ایاز شبکه ارتباطات همراه و 

شرکت ارسال خواهند شد. در مرحله  یو سرورها داده

و با  شدهشیشده به سرور پاالارسال یهابعد، داده

 گنال،یپردازش س یاختصاص یهااستفاده از روش

فرد اثر منحصربه یو هوش مصنوع نیماش یریادگی

شده و  یجداساز گریکدیمختلف از  یبرق لیوسا

 . شوندیم ییشناسا

 

 

 

 یابیررارز برتررر یهرراشرررکت

 مرکز 1397-96سال 

مرکز که  تیفناور تحت حما یعملکرد واحدها

با  زی، امسال نرندیگیقرار م یابیسال مورد ارزهمه

آن در آبان ماه  جیو نتا دیآغاز گرد زییشروع فصل پا

 یها بر مبناموجب آن شرکتمنتشر شد که به

خبرنامه مرکز  یکه در نسخه قبل ییهاو روش ارهایمع

با  قرارگرفته و یابیرزبود مورد ا شدهانیب لیصبه تف

از  کیشده توسط هرکسب ازیمالک قرار دادن امت

ها نسبت به از شرکت کیرشد هر زانیم ها وشرکت

قرار  ریشده و موردتقد یبندسال گذشته رتبه یابیارز

طراحان  شرکتموجب موارد ذکرشده به گرفتند.

 یمحور دهیبا ا سازندهیهوشمند آ یانرژ

ساخت و توسعه فشارشکن نرم  ،یطراح"

برق در  دیجهت تول یانرژ افتیباز تیباقابل

و  ازیامت نیشتریب "یآب شهر عیخطوط توز

ب دوره گذشته را کس یابیرشد نسب به ارز نیشتریب

 دهیبا ا گستران یآنام انرژ یهانمود و شرکت

 یریگاندازه ستمیو ساخت س یطراح" یمحور

دائم گازها و رطوبت محلول در روغن 

 یرسانش انرژو  "قدرت یتورهاترانسفورما

 ونریو ساخت سکس یطراح" یمحور دهیبا ا نینو

 نیرشتیب یبعد یهارتبه "یبار گاز ریقابل قطع ز

شده را به خود اختصاص دادند. هر سه کسب ازیامت

یم یاستقرار خود در مرکز را سپر یانیشرکت سال پا

 جینتا یبر رو رفتهیصورت پذ یهایو بررس ندینما

 ازیامت نیانگیاز آن است که م یاکح یابیارز

و  ی، فناوریبرتر در هر سه حوزه عموم یهاشرکت

 نینسبت به دوره گذشته رشد داشته است که ا یمال

 یو برا %21 یحوزه عموم یارهایمع یمقدار برا

 %24و  %13 بیبه ترت یو مال یحوزه فناور یارهایمع

رشد مرکز  زانیاست که م یدر حال نیبوده است ا

حوزه  یارهایها( در معشرکت ازاتیامت نیانگی)م

 یو مال یفناور یهاحوزه یارهایو در مع %5 یعموم

 نیانگیبوده است. نرخ رشد م %10و  %15 بیبه ترت

از  یو مال یعموم یهابرتر در حوزه یهاشرکت ازیامت

 ترنییپا یرشد مرکز باالتر و در حوزه فناور زانیم

ت برتر نسب یهاشرکت ربوده است. سرعت رشد باالت

 رانگیب یو سپس در حوزه مال یبه مرکز در حوزه عموم

ر به برت یهاشرکت شتریمسئله است که توجه ب نیا

 شامل موارد طور خالصهکه به یحوزه عموم یارهایمع

 اخبار مرکز
سی و پنجمین برگزاری الف( 

 اندیشی مرکزنشست هم
 یواحدها یشیاندنشست هم نیو پنجم یس

در محل سالن دکتر  30/08/1397 خیدر تار فناور

 .برگزار شد رویرنجبر پژوهشگاه ن

فناور  یعامل واحدها رانینشست با حضور مد نیا

. دگردیبرگزار  نیو مدعو نیمستقر در مرکز، مسئول

عنوان مهمان مدعو نشست دو شرکت به نیا آغازدر 

 یخود پرداختند. در ابتداخدمات شرکت  یبه معرف

و  یشرکت خدمات مال"نماینده  ،یمعرف نیا

عنوان مهمان به "پارسه شانیاند کیدار یاتیمال

 1394شرکت در سال  نینمود. ا یسخنران اول

نموده که هدف آن  تیشروع به فعال یصورت رسمبه

به  یصورت تخصصبه یاتیو مال یارائه خدمات مال

 یمال یهاتیفعال یاست که امکان اجرا ییهاشرکت

 سخنران نیرا در شرکت خود ندارند. دوم یاتیو مال

 "رادیهوشمند ه تتجار مجموعه"نماینده مدعو، 

شروع و با  1394خود را در سال  یهاتیبود که فعال

 یذارگاستیو س تیریدر حوزه مد یداشتن تجربه قبل

در  انیبندانش یهاشرکت یدر عرصه توانمندساز

 یاهاز پروژه یبرخ معرفیاقدام به  ،یالمللنیسطح ب

در  نمودند. یتوانمندسازخود در حوزه  یالمللنیب

فناور برتر مستقر در  یهااحدنشست از و نیادامه ا

برتر در  یهاشرکتتقدیر شد.  97-96مرکز در سال 

 یطراحان انرژ" یهاشرکت بیبه ترتاین دوره 

و  "گستران یآنام انرژ "شرکت ، "هوشمند

 . بودند "نینو یرسانش انرژ"شرکت 

 

 انیآقا ،مرکز ین نشست از همکاران ستادیاادامه در 

 ،کالنی یدکتر طاهر ،یمهندس غالمشاه

سرکار خانم مهندس و  یمهندس محمد

و  یمرکز نوآور یاندازکه در پروژه راه یرزادیش

 سازمان آب و برق خوزستان یتوسعه فناور

ه مرکز توسع حترمم استیر ، توسطمشارکت داشتند

 فیدکتر لط یجناب آقا یبرق و انرژ یفناور

محترم حراست  ریمددر ادامه، شد.  ریتقد یشبگاه

 نرامویپ نیرو جناب آقای زمانی مطالبی راپژوهشگاه 

 رادیتردد کارکنان پژوهشگاه ا نیو قوان یتیامنمسائل 

دکتر  ینشست، جناب آقا نیا ینمودند. در انتها

کنندگان در شرکت یاز حضور تمام یشبگاه فیلط

 کردند. ینشست قدردان نیا
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 بیشتر بدانیم

 (بخش دوم) یانرژ یهااستارت آپستارت آپ و ا
 

 "سیمپاور"استارت آپ 

ز تر اصورت پایلوت و در کشور هلند به اجرا درآمد است. هدف آن استفاده هوشمندانهشده است. در کشور فالند بهدر کشور استونی مطرح

 آورد یک شرکت تجمیع کننده تقاضا به وجودتوان تعاملی میان شبکه برق و تجهیزات هوشمندانه مصرفی خانگی انرژی در آینده است و می

 و پاسخ است و سنکرونیزاسیون مصرف انرژی خانگی با منابع انرژی از اهداف آن است.
 

 "واتی"استارت آپ 

کنترل و ی را خانگلوازمعدد از  8تا  6مصرف انرژی  تواندیمی اضافی کشمیس یا افزارسخت. بدون نیاز به اجراشده استدر کشور سوئد مطرح و 

 مدیریت کند.
 

 "واپو"استارت آپ 

دهد تا مدیریت و کننده قرار میهای انرژی )تولید و انواع مصرف( را در اختیار مدیران و همه مصرفدر کشور یونان مطرح و اجراشده است. داده

 کنترل بهینه صورت گیرد.
 

 "وایر وات"استارت آپ 

تر و ازنظر استارت آپ یک مدل جدید ُسوالر خانگی از فروش برق دارد که ارزاندر کشور مکزیک مطرح و اجراشده است. این 

 دهد.تر است به مردم ارائه میزیست پاکمحیط
 

 "سُوآتو"استارت آپ  

توسط  کند وصورت اتوماتیک رصد میکنندگان و فروشندگان انرژی را بهاین استارت آپ در کشورهای انگلستان و هلند وضعیت تأمین

 دهد.ترین مبلغ در اختیار مشترکین قرار میترین روش تأمین برق را با ارزانبهینه سوئیچ کردن آنی
 

 "شارژرینگ -کیو -ای -ت"استارت آپ 

کاهش داده و سرعت عمل شارژ را چهار  %90وسایل نقلیه را  شود و هزینه شارژر هوشمنداین استارت آپ در کشور آمریکا طرح و اجرا می

 کرده است.برابر 
 

 "تُوتم"استارت آپ 

، ارتباطات Wi-Fiسازی این استارت آپ در کشور آمریکا طرح و اجراشده است و تعامل انرژی خورشیدی، منابع انرژی پراکنده، ذخیره

 دهد.شارژر وسایل نقلیه الکتریکی را در یک شهر هوشمند ارائه می
 

 "جی -های"استارت آپ 

و جانشین  کندیم( سوختی را تهیه و تبدیل به انرژی شودیمگیاه آفت مزارع محسوب  نیااز طریق گیاهی ) نیپیلیفاین استارت آپ در کشور 

 ی فسیلی در صنعت برق و انرژی است.هاسوخت
 

 "آیونیک متریالز "استارت آپ 

سازی رهروش ذخیبا  سازی بکار برده است در کشور آمریکا این استارت آپ طرح و اجراشده است و با یک پلیمر جدید که در صنعت باطری

 تری با عملکرد بهتر را ارائه نموده است.برق ایمن
 

 "هالو انرژی"استارت آپ 

گیرد و در برخی کشورها استفاده ها مورداستفاده قرار میها و کمپباغ این استارت آپ توربین بادی کوچکی است و برای استفاده در محلی مثل

 کنند.می
 

 "اسپارک متر"استارت آپ 

 کرویمگیری هوشمند مقدار مصرف برق از طریق کنتور در حد این استارت آپ در کشور آمریکا طرح و اجراشده است و برای اندازه

 گیرد.مورداستفاده قرار می مصرفکمی روستایی و مشترکین هاطیمحها برای دیگر
 

 "آمبری"استارت آپ 
نرژی سازی ااین استارت آپ انگلیسی است و یک نوع باطری جدید با بازدهی باالتر و عملکرد بهتر است و جهت ذخیره

 گیرد.مورداستفاده قرار می

 "سانکانترکت"استارت آپ 
 نیدارد، به هم ینیسنگ یاستارت آپ بار مال نیسابقه دارد. ا یانرژ نهیزمهاست درسال یشرکت استارت آپ نیا

صورت همتا به همتا اند. درصدد هستند بهآورده یجهت کسب بودجه رو شدهیرمزنگار یجهت به جامعه ارزها

  دهند.پلتفرم و توسعه آن ادامه  نیا یسازادهیخود را در پ تیفعال یجار نیدر چارچوب قوان رییبدون تغ یدر بازار انرژ
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 ادامه سخن نخست:
 قاتیتحق جیاز نتا یبردارشدن و بهره کپارچهیضعف در  -ه 

در کشور وجود  یادیز موارد

از انجام  یدارد که حاک

 و طرفکیاز یتکرار قاتیتحق

 قیتحق کی دنینرس جهیبه نت

 اتقیانجام نشدن تحق لیبه دل

 یدر راستا ایموازات و مکمل به

از طرف  یقبل یهاپژوهش

همه ما  فهیوظ نیاست. ا گرید

و مسئوالن مربوطه است که 

قبول، قابل جیبه نتا قیهر تحق دنیکنند تا ضمن رس نیتدو ییساختارها

شده به حرکت در جهت اهداف سازمان و کشور منجر انجام یکارها ندیبرآ

حل توسعه پژوهش در کشور، اضافه کردن راه رسدیشود. به نظر م

بر آنان،  تیریپژوهشگران، مد یسامانده یبرا یدیجد یهاسازمان

و  یازستیها، ظرفنگاه ریی. بلکه، تغستیو امثالهم ن تیصالح صیتشخ

 ،یاطالعات یهاکارآمد، اشتراک اطالعات و بانک یپژوهش یهاشبکه لیتشک

 ،یپژوهش یهاپروژه تیریمد یندهایفرا لیتسه ،یابیارز یهاشاخص نیتدو

موقع به یاجرا لیاز پژوهشگران، تسه یو امکانات یزاتیتجه تیحما

یم قاتیتحق جیاز نتا یردارببهره یندهایفرا نیو تدو یپژوهش یقراردادها

 رویوزارت ن کردیرو رییبهبود وضع موجود باشد. تغ یهاحلراه ازجمله تواند

یم ،رویحوزه برق در کشور به پژوهشگاه ن قاتیتحق تیریرا در سپردن مد

 .مذکور دانست یهاحلتحقق راه یدر راستا توان

شدن پژوهش در آحاد جامعه منجر به توسعه و  نهینهاد نکهیا خالصه

 د،یعلم و تول یکینزد د،یجانبه کشور، تحول در بخش تولهمه شرفتیپ

و  میو بخواه میاست که بپرس نی. نکته مهم اشودیم یپژوهشگر هیروح

که  میو زود قانع نشو میقبول نکن یو منطق یعلم اریو بدون مع میبدان

یو م پرسدیم یحق ماست. قطعًا ملت یخواستن و دانستن و پرسش گر

 نهیمطالبات از بستر نهاد نیکه بداند بپرسد و بداند که بخواهد و ا خواهد

 .گرددیو پژوهش در جامعه فراهم م قیشدن تحق

 داده پژوهان ویراشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 مهدخت میربیک: یرعاملمد 

 88581939: تماس شماره 

 mmirbeik@gmail.com :الکترونیک پست 

 :محوری ایده

 هوشمند حوزه آب و برق یتعامل اریمیتصم ستمیس یسازادهیپو  یطراح

 :فعالیت زمینه

و فروش  یانبی، پشتیسازرهیذخ، یسینوبرنامه، زیامور مربوط به آنال هیکل 
 یمحور دهیداده مربوط به ا

 :طرح خالصه
دارد  سازیمتصم هاییفناور، سازیهشب هاییفناوربه  اییژهوطرح توجه  نیا

. آیدیم به دست رانیدر ا دهیپد یوتریمدل کامپ هایفناور نیا یلهوسبهکه 

 شیشود، نما دهیپد یوتریکامپ سازییهشببه  یمنته تواندیممدل  نیا

 یطیدر مح را گیرندگانیمتصممناسب  زاتیبه کمک تجه دهیپد یاچندرسانه

 قاتی. تحقکندیم ریدرگ دهیمحسوس با پد صورتبه باًیو تقر یواقع هیشب

 میتصم درروند ریافراد درگ یطیشرا نیکه در چن انددادهنشان  یروانشناس

 ماتیصمو ت جیو با اطالعات، به نتا گریکدیو تعامل با  دهیبا درک بهتر پد ،یساز

حاکم و  یپارامترها یتعامل صورتبه توانیممدل  نیدر ا .رسندیم یبهتر

حاکم  یهادادهرا مشاهده کرد. مجموعه  راتییتغ یرتأثداد و  رییموجود را تغ

 یو آمار یاضیبر طبق مدل ر سازییهشب جیو نتا دهیو موجود در پد

 کیو  شوندیم دهیو کاو وتحلیلیهتجز رانیدر ا دهیپد یبرا آمدهدستبه

 نهیهب ماتیاطالعات و دانش حاصله، تصم یبر مبنا یاریمتصمهوشمند  ستمیس

 یاستاندارد مصورساز هاییوهشاز  .کندیم شنهادیپ گیرندگانیمتصمرا به 

Visualization سازیهشب ستمیدر س دهیمدل و پد یاچندرسانه شینما یبرا 

 استفاده خواهد شد.

 بازار هدف:
 ،یجهاد کشاورز، زیستیطمحسازمان  رو،یدر وزارت ن ییمحصول نها

 یهاشرکت هیآب و کل قاتیتحق سسهؤم رو،یمعاونت آب وزارت ن
 قرار خواهد گرفت. مورداستفاده یرمجموعهز

 

 * رو شیپ یدادهایرو *                      
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 بانیاد ی: موسسه آموزش عالبرگزارکننده، 1397اسفند  22 ،"برق یو مهندس وتریدر علوم کامپ یکنفرانس نوآور نیدوم" .1

 ی.بهشت دیدانشگاه شه -تهران -گرمسار

: اداره کل ارتباطات و برگزارکننده، 1398 بهشتیارد 11، "وتریبرق و کامپ یدر مهندس یتکنولوژ یکنفرانس مل نیچهارم" .2

 .رانیپژوهشگاه مخابرات ا -تهران -اطالعات استان سمنان یفناور

دانشگاه  وتریکامپ ی: دانشکده مهندسبرگزارکننده، 1398 نیفرورد 27، "او کاربرده اءیاش نترنتیا یالمللنیبکنفرانس  نیسوم" .3

 .دانشگاه اصفهان-اصفهان -اصفهان

 رفتهشیپ یو فناور یصنعت یلیتکم التیدانشگاه تحص -رازیدانشگاه ش، 1397اسفند  8، "پاک یانرژ انهیکنفرانس سال نیششم" .4

 .رازیش –کرمان

 
 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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