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        سهویسشماره  1398 ماهاردیبهشت

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

اولین نشست باشگاه فیلم و برگزاری ، اخبار مرکز 

 رویشوکار کسب

 علمی کوتاه، مطلب عضو جدید مرکز  

 مراکزمعرفی  

  بیشتر بدانیم ی موفق،هاشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو  رصد فناوری، معرفی واحدهای فناور 

              

 

 سخن نخست             

 

  

موجود در بخش  معضالت .دهدیم شیرا افزا یصادرات یهاو مشوق هاتیظرف

 متیق راتییبودن و تغ ینیبشیپرقابلیلفه غؤدر پنج م توانیکشور را م دیتول

 ییاجرا یهاهیو مقررات و رو نیقوان ها،استیس یثباتیو محصوالت، ب هیمواد اول

و  یادار یندهایها، موانع در فرآاز بانک یمال نیتأم یوکار، دشوارناظر بر کسب

استفاده افراد از و فساد و سوء ییاجرا یهاوکار در دستگاهکسب یاخذ مجوزها

 یتسیدولت با رو،نیخالصه کرد. ازا ییاجرا یهادر دستگاه یادار تیمقام و موقع

 یمتیسقف ق نییتع ،یصادرات تیممنوع جادیا ،یحیارز ترج عیتوز رینظ یاز امور

 ،یدیتول یهابا بنگاه یراتیو تعز یهیبرخورد تنب بر محصوالت، یگذارمتیو ق

 ،یو تجار یمقررات ارز یدرپیپ راتییها، تغشرکت اتیبخشش مال ایکاهش 

 یبرا یفشار بر نظام بانک دستمزد کارکنان دولت متناسب با تورم، شیافزا

 ،یگذاران از محل منابع بانکسپرده انیو جبران ز یفیتکل التیپرداخت تسه

دار، لکمش یهابانک فیتکل نییو تع یککند. اصالح نظام بان یشدت دوربه

و  انضباط شیوکار، افزامقررات مخل کسب قیتعل ،یبازار انرژ یهامتیاصالح ق

 یدولت، کاهش بودجه نهادها یانتقال یهابودجه، کاهش پرداخت تیشفاف

کاهش  ،یگذارهیسرما تیامن نیتضم ،یمال نیتأم یتوسعه ابزارها ،یمواز

ازجمله  کیکردن سامانه جامع تجارت الکترون یاتیملانحصارات و سرانجام ع

 کند. یها توجه جدبدان یستیهستند که مجلس و دولت با ییراهکارها

 یازسادهیو پ یبه طراح "دیرونق تول"است که تحقق شعار  نیکالم ا خالصه

در اقتصاد  دیتول تیظرف دارد که ازیافزا نهمگن و هم یمجموعه راهکارها کی

چه در بخش  یگذارهیسرما یهالیو پتانس هاتیکشور را با استفاده از ظرف

 یاامدهیبه کار گرفته، آثار و پ یو خصوص یردولتیغ یهاو چه در بخش یدولت

کالن  یهادر حوزه یاقتصاد یهادر بهبود شاخص یامالحظهطور قابلخود را به

 ،یداقتصا یهاکند. بدون شک، راه نجات کشور از تکانه انیکشور نما یاقتصاد

دشمن نتواند در مقاطع حساس با محدود  کهیطوراست، به یداخل دیرونق تول

 شیثابت کرده که افزا زین ایفشار قرار دهد. تجربه دنکردن فروش کاال، ما را تحت

خودکفا  یصاداقت یهاکشور را تا حد امکان در حوزه تواندیداخل، م دیتوان تول

 را کور کند. دیتهد یهانهیکرده و زم

 

. شد یگذارنام دیعنوان سال رونق تولبه یتوسط مقام معظم رهبر 1398سال 

شامل  یدهه جار یط شانیا یشده از سواعالم انهیسال یبر شعارها یمرور

 حماسه» ،«رانىیا هیاز کار و سرما تیملى و حما دیتول» ،«یجهاد اقتصاد»

 ،«یجهاد تیریدو م یاقتصاد و فرهنگ با عزم مل» ،«یو حماسه اقتصاد یاسیس

اقتصاد »، «اقدام و عمل ؛یاقتصاد مقاومت» ،«یزبانو هم یدولت و ملت، همدل»

نشان  «دیرونق تول» زیو ن «یرانیا یاز کاال تیحما»، «و اشتغال دیتول ،یمقاومت

 ریذناپاجتنابحیاتی و در کشور ما  یکه لزوم تمرکز بر مسائل اقتصاد دهدیم

 است.

عنوان )به ی، در کنار کاهش ارزش پول مل1397است که در سال  نیا تیواقع

ارزش  یکشور که موضوع برابر یکالن اقتصاد تیوضع یبررس یهااز مؤلفه یکی

(، اثر کندیمردم را مطرح م دیقدرت خر و یخارج یدر برابر ارزها یپول مل

 نینشان داد. ا ممرد یزندگ صورت کامل خود رابه یاز شوک ارز یناش یمنف

و کاهش  یآثار تورم یعنیآن  بیتمام معا رغمیعل ،یکاهش ارزش پول مل

 یواردات یو آن کاهش کاالها کندیم جادیا ژهیو تیمز کیمردم،  دیقدرت خر

فرصت  نیبتواند به نحو مناسب از ا کشورصادرات است. لذا اگر  شیو افزا

ساخت کشور صورت  والتدر صادرات محص یتوجهجهش قابل دیاستفاده نما

 کاالها و ارز، متیق شیافزا لیبه دل ،یواردات ی. در کنار کاهش کاالهاردیگیم

تا نباز مصرف جامعه تأمین  شود یواردات یکاالها نیگزیجا دیبا یداخل یکاالها

 شود.

ها در ارتباط توجه است. آنقابل یاقتصاد یهادر ارتباط با شوک هاینیرفتار چ

را به کشور خود ممنوع اعالم  ینیچ یکه ورود کاالها کایآمر ریاخ استیباس

همانند دالر  یخارج یهاخود را در برابر پول یها ارزش پول ملکردند، آن

دام اق نینکردند تا با ا منوعرا م ییکایآمر یورود کاالها یکاهش داده ول کایآمر

ها، اقدام آن نیدهند. با ا شیصادرات کشور خود را نسبت به گذشته افزا

 که قبالا  ییکاالها یعنی رد،یگیصورت م زیواردات ن تیممنوع یعیصورت طببه

 متیاکنون باق، همشدهیم نیوارد چ یترارزان متیکه قبالا باق ییکاالها یعنی

 کرده و ادـجیا یواردات تـیموضوع محدود نیکه ا شودیور مـوارد کش یباالتر
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مراکز رشد بوده است، افزود:  نامهنیآئدر  یرـبازنگ 

. در بخش شودیم یاتیاز تابستان عمل یگرنت فناور

 سیپرد ریمد ،یعباس باق ینشست، آقا نیاز ا یگرید

ات مقرر انیبه ب زدی یپارک علم و فناور یفناورستیز

مربوطه  یایو مزا یمرتبط با مجوز فناور یقانون

 ینشست، حضار از برج فناور نیا یپرداختند و در انتها

 کردند. دیبازد ریرکبیام یدانشگاه صنعت
 

 
 عضو جدید خانواده

 پویانیرا سیستم  شرکت
 

و ساخت سامانه  یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

 است. "ی/گازیکولرآبعملکرد  تیریهوشمند مد

به  نیمصرف برق و رشد مشترک شیافزا لیدل امروزه به

 یمصرف انرژ تیریمد تیهزار، اهم 468و  ونیلیم 35

یبا بروز خاموش نیهمچن .موردتوجه قرارگرفته است

و  ییسا کیدر سطح کشور، پ 1397تابستان  یها

از  یکیپرمصرف فصل تابستان  یبارها تیریمد

در کشور است. با  یانرژ یتقاضا تیریمد یراهکارها

ر که ب ی/گازیعملکرد کولرآب تیریتوسعه سامانه مد

( Wireless) میبدون س یارتباط یهاشبکه هیپا

عملکرد  تیریدر کنار مد توانیاست م شدهیطراح

زمان استفاده ، مدتیو گاز یآب یشیسرما یهادستگاه

 نینمود. در ا تیریرا مد یشیسرما یهاستمیاز س

مجهز  شدهیزیرافزار برنامهبر سخت یبتنسامانه که م

ن کاربرا ژهیافزار و، نرممیبدون س یبه شبکه ارتباط

داده  گاهیو پا IOSو  Android عاملستمیتحت س

 تواندیاست کاربر م شدهیمتمرکز تحت وب طراح

 یمند، با بهرهیشیسرما ستمیکردن س On/Offضمن 

از  یافتیاطالعات در هیبر پا Automaticاز مد 

صورت هوشمند ، بهطیدر مح شدههیتعب یسنسورها

با  نی. همچندینما تیریرا مد یشیسرما ستمیس

ند برد بل میبدون س یارتباط یهااز شبکه یریگبهره

از راه دور  تیریو مد یامکان کنترل، گزارش ده

ر ه رانیرا انجام دهد. بنا بر گزارش مرکز آمار ا ستمیس

 طور متوسطدر فصل تابستان روزانه به یواحد مسکون

که با استفاده از  کندیاستفاده م یساعت از کولرآب 12

            ی/گازیعملکرد کولرآب تیریسامانه هوشمند مد

 و یبخش یمصرف برق را تنها با آگاه زانیم توانیم

 .کاهش داد یریطور چشمگکنترل هوشمند دستگاه به
 

 
 

 

نشست باشگاه  نیاول یبرگزار

 شیوکار روو کسب لمیف

 
 

ست نش نیاول یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

در روز شنبه  "شیوکار روو کسب لمیباشگاه ف"

در سالن جلسات ساختمان  14/02/1397مورخ 

 کرد. برگزار   رویش

باشگاه  یهانشست سلسله

 شیوکار روو کسب لمیف

 یهامهارت نیباهدف تمر

 قینوپا از طر یهاشرکت یوکار براکسب تیریمد

 نیدر ا. شودیبرگزار م یینمایمشاهده آثار س

 تیریمد یکه برا هیپا یشناخت یها، کارکردهانشست

است همراه با  ازینوپا موردن یوکارهاموفق کسب

 ام ـکنندگان با انجو شرکت شد یـبررس لمیمشاهده ف

 نیبهبود ا یدر راستا یگروه یهایو باز ناتیتمر

ه ب برداشتند. این نشستقدم  یشناخت یکارکردها

که در آن  داشتاختصاص  "یریگمیتصم"موضوع 

به  کایآمر 1957محصول  نیدوازده مرد خشمگ لمیف

ت د. این نشسآمدر شیلومت به نما یدنیس یکارگردان

، "ارائه محتوای اولیه"در سه قسمت تحت عناوین 

با  "و پاسخ تمرین و پرسش"و  "نمایش فیلم"

سخنرانی آقای مهندس ولیان، معاون فناوری مرکز 

 توسعه فناوری صنعت برق و انرژی عرضه گشت.
 

 
 

 رانینشست مد نیکمیو  یس 

فناور  یمراکز رشد واحدها

 سراسر کشور یهادانشگاه

 یمراکز رشد واحدها رانینشست مد نیکمیو  یس

گاه دانش یزبانیسراسر کشور به م یهادانشگاهفناور 

 1398 ماهبهشتیارد 14شنبه  ریرکبیام یصنعت

 یمهدآقای دکتر نشست،  نیا یبرگزار شد. در ابتدا

 یزیربرنامهو  یگذاراستیسدفتر  رکلیمد ،یریکشم

 سال یهاوزارت علوم با ارائه برنامه یامور فناور

 یعلم و فناور یهاگذشته وزارت علوم در حوزه پارک

 یعالوه بر بازنگر میتوانست 97اظهار کرد: در سال 

و مراکز  یعلم و فناور یهاو اساسنامه پارک نامهنیآئ

را  یشاخص یهاتیموفق زیرشد در بحث بودجه ن

 یدصددرص صیاز تخص یری. دکتر کشممیکسب کن

و  یعلم و فناور یهاپارک ییاعتبارات تملک دارا

ها خبر پارک یانهیاعتبارات هز یدرصد 91 صیتخص

  وزهــح نیدام در اـاق نیرـتمهم کهنـیا انیداد و با ب

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرش یبرگزارالف( 

در دوم  1398در سال  رشیپذ تهیکم نیاول

احداث " یهاطرح یابیو ارز یماه با بررس بهشتیارد

 افزارنرم یطراح "و  "کیفتوولتائ شگاهیآزما

برگزار  "هاطرح یگذارارزشو  یاقتصاد یسنجامکان

توسط  "کیفتوولتائ شگاهیاحداث آزما". طرح  شد

 یطراح "و طرح  نیسور روسیشرکت سوالر ن

 یگذارارزشو  یاقتصاد یسنجامکان افزارنرم

ود ب شنهادشدهیپ صفیر مهان از طرف شرکت "هاطرح

 رش،یپذ تهیدر کم هاطرح نیا یکه پس از نقد و بررس

 قرار گرفتند.  تهیکم یاعضا دییهر دو طرح مورد تأ

 

نشست  ومینوسشصت یبرگزار( ب

 مرکز یشورا

مورخ  شنبهسهمرکز در روز  یشورا نیشصت و سوم

 ی. ابتدا آقابرگزار شددو طرح  یبا بررس 17/02/98

 «کیفتوولتائ شگاهیاحداث آزما»طرح  یمدد وسفی

 تیدرنهاطرح فوق،  یرا ارائه نمودند که پس از بررس

صورت  یهاتالشبه  تیشورا مقرر نمود که با عنا

 یدیخورش یهایانرژ یرگرفته در مرکز توسعه فناو

 مرجع شگاهیآزما یاندازراه یدر راستا رویپژوهشگاه ن

طرح خود را به آن مرکز  یمتقاض ،یدیخورش یانرژ

 مرکز توسعه دییو تأ دی. در صورت صالحددیارائه نما

طرح  رو،یپژوهشگاه ن یدیخورش یانرژ یفناور

قرار  رویمرکز رشد پژوهشگاه ن یهاتیحمامشمول 

 یپاشاکالئ یقربان دیوح ی. در ادامه آقاتخواهد گرف

و  یاقتصاد یسنجامکان افزارنرم یطراح»طرح 

شورا  یرا ارائه نمودند که اعضا« هاطرح یگذارارزش

شرکت در مرکز  نیالزم با استقرار ا یهایبررسپس از 

 رشد موافقت نکردند.

 

 تودیع و معارفه( ج
 

مراسم تودیع آقای  98سال  ماهنیفرورد 31تاریخ  در

ی، مدیر واحد پذیرش دیعبدالحممهدی مهندس 

مرکز و معارفه آقای دکتر جعفر طاهری کالنی 

. مرکز از برگزار شدسرپرست این واحد  عنوانبه

عبدالحمیدی در طول دو سال مهندس خدمات آقای 

فعالیت در واحد پذیرش مرکز قدردانی کرد و برای 

تر کردن آقای دکتر طاهری کالنی در جهت فعال

  .دینمایمواحد پذیرش آرزوی موفقیت 
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 کوتاه علمی یک بحث

 بازاریابی دیجیتالی و ابزارهای آن
بازاریابی . نیاز دارد یمجاز یدر فضا و مؤثر حضور فعال به برای دستیابی به موفقیت؛ یوکارکسبهر  ،رودیم شیشدن پ یبه سمت مجاز روزروزبهکه  ییایدر دن

اثربخشی  ، بازاریابی دیجیتالی برای بهبوددرواقع. ابدییماهداف بازاریابی دست به  ،شود که با استفاده از ابزارهای دیجیتالنسل جدیدی از بازاریابی محسوب می دیجیتالی

و رواج یافته است. در عصر اطالعات  شدهابداعبازاریابی  یهاتالشو کارایی 

خلق ارزش برای مشتریان و »و با گسترش فزاینده ابزارهای دیجیتالی، 

هدف بازاریابی است و به  نیترمهمکه  «هاآنارائه و انتقال این ارزش به 

از این نوع  یریگبهره، با انجامدیم هابنگاهرقابتی برای  مزیت یریگشکل

 .شودیمبازاریابی بهتر محقق 

 یهااندازهنوپا با  یوکارهاکسب ژهیوبه، وکارها، بسیاری از کسبوجودنیباا

عدم برخورداری از یک  ازجملهدالیل مختلف به  کوچک و متوسط،

در استفاده  ؛دقیق آنو اجرای استراتژی و برنامه مشخص و هدفمند 

در پیشبرد  و ابزارهای دیجیتالی های فضای مجازیاز امکانات و قابلیت

اصلی این است که  ابهامبنابراین  ؛اندخوردهوکار خود شکستکسباهداف 

د و چه نکجا باید آغاز کن ازبرای استفاده از این شیوه بازاریابی  وکارهاکسب

 د؟ناقداماتی باید انجام ده

 است. شدهادهدفرایند بازاریابی دیجیتالی در تصویر زیر نشان بازاریابی دیجیتالی آشنا بود. فرایند و ابزارهای باید با  ،داد صحیحیینکه بتوان به این مسئله پاسخ برای ا
 

 فرایند بازاریابی دیجیتالی
 

1- STP (Segmenting-Targeting-Positioning) 

 یسرعت روبه کندیکمک م وکارکسببه  STP یامرحله مدل سه

خدمات را  ایمحصول  کیو  متمرکزشدهوکار سودآور کسب یهابخش

 .دهدقرار  یشتریب انیمشتر اریطور مؤثرتر، در اختبه

 یابیجایگاهو ( Targeting) یگذار، هدف(Segmentationی )بندبخش

(Positioning)کت شر یابیبازار کیاستراتژ یهاتالش یاتی، سه عنصر ح

از بازار، ممکن است  یشتریمنظور کسب سهم بها بههستند. سازمان

راه  ییتنهابه دیتول یکنند، اما پروسه دیتول یاالعادهمحصوالت فوق

 یهمه انیکنند که از م یدقت بررسبه دیها با. شرکتبردینم ییجابه

و  کنندیم یداریمحصوالت را خر آل دهیاصورت به یمخاطبان، چه افراد

را در  یمناسبمحصول  یعنی؛ کند هیته یمناسب یابیبازار آمیخته کندیاجرا شود، به شرکت کمک م یخوب، اگر بهSTP یبرنامه کی. ستیمعامالت چ نیهدفشان از ا

 کارا، به فروش برساند. یاوهیمتعادل و به ش یمتیباقمناسب،  یبازار
 

 تعیین رسانه مناسبتدوین استراتژی بازاریابی دیجیتالی و  -2

فضای مجازی، عدم برخورداری از  یهاتیقابلاستفاده از ابزارهای دیجیتالی و  نهیدرزم وکارهاکسبدالیل شکست  نیتریاصلنیز بیان شد، یکی از  قبالا که  طورهمان

بنابراین، دومین مرحله از فرایند بازاریابی دیجیتالی، مشخص نمودن استراتژی و برنامه عملیاتی بازاریابی دیجیتالی ؛ مدون و مشخص در این حوزه است یهایاستراتژ

خص شدقیق و قابل ارزیابی، م صورتبهو ابزارها،  یبندزماناین نوع بازاریابی، برنامه دستیابی به این اهداف و همچنین  یریکارگبهاست که در قالب آن، اهداف اصلی 

 .شوندیممناسب برای اجرای برنامه بازاریابی دیجیتالی، انتخاب  یهارسانه، شدهمشخص. سپس، با توجه به استراتژی گردندیم
 

 یمحتوا ساز -3

 یارسانه. برای نمونه، محتوایی که برای شودیمپس از مشخص شدن نوع رسانه مناسب برای اجرای برنامه بازاریابی دیجیتالی، محتوای متناسب با رسانه انتخابی، تهیه 

 داشته باشد. هاتیساوببرای  شدههیتهزیادی با محتوای  یهاتفاوت، ممکن است شودیممانند اینستاگرام انتخاب 
 

 کنترل و ارزیابی -4

. شودیمدر استراتژی و برنامه عملیاتی، مقایسه و میزان دستیابی به اهداف، مشخص  شدهمشخصبا اهداف  شدهحاصلپس از اجرای برنامه بازاریابی دیجیتالی، نتایج 

 .کندیمو اهداف و همچنین تعیین اقدامات اصالحی، فراهم  هایاستراتژاین امر، زمینه مناسبی برای بازنگری در 
 

 حفظ مشتریان -5

استفاده نموده و  هارسانهدر این  شدهگذاشتهو از محتوای به اشتراک  شوندیمجذب  وکارکسبانتخابی  یهارسانهبا اجرای استراتژی بازاریابی دیجیتالی، مخاطبانی به 

 تهیه هاآن، پس از جذب مشتریان، الزم است که محتوای متناسب با نیازها و ترجیحات بیترتنیابه. شوندیمتبدیل  وکارکسباحتماالا به مشتریان محصوالت و خدمات 

 توسط مشتریان، جلوگیری گردد. هارسانهشود تا از ترک 
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 نگیمارکت تالیجید یهامدلابزارها و 

 یتالیجید یهاکانالاز  نگیمارکت تالیجی. دشودیمرا شامل  یابیبازار یهاکیکه انواع مختلف ابزار و تکن رودیمبه شمار  یابیجامع در بازار یعبارت نگیمارکت تالیجید

؛ کندیماستفاده  لیموبا یهاشنیکیبا اپل یابی( و بازاریلیمیا یابی)بازار نگیمارکت لیمیا ،یاجتماع یهاشبکهدر  هاپلتفرمجستجوگر،  یموتورها یسازنهیبههمچون 

 نهیزم نیرا در ا یوجود دارند که خدمات متنوع یمختلف یتالیجید غاتیتبل یهاآژانس. روندیمبه شمار  نگیمارکت تالیجید یهاکیجزو تکن یکه همگ ییهاروش

 هاآندر  غاتیو نشان دادن تبل لیموبا یهاشنیکیشامل اپل مسئله نیاما ا نترنت،یاستفاده از ا یعنی نگیمارکت تالیجیکه د گفت توانیم ،گریدعبارتبه. دهندیمارائه 

 .شودیمداده  شرح اجمالبه یدر سطح جهان نگیمارکت تالیجید یهامدلابزارها و  نیترشدهرفتهیپذو  نیترجیرامطلب  نیا ادامه . درشودیم زین
 

 (SMM) یاجتماع یهاشبکه یابیبازار -1

هستند،  یاجتماع یهاکه همه در حال استفاده از شبکه تالیجید یابی. در عصر بازارکنندیاستفاده م یاجتماع یهاپلتفرم شبکه مردم از %90که  دهدیمنشان  هایبررس

فراهم خواهد برای آن،  یو جذب مشتر وکارکسبیک شدن برند  دهید یبرا یفرصت خوب یاجتماع یهاشبکه یاز محتوا صرفهبهمقرونو  مؤثراستفاده  یتمرکز رو

هستند.  یابیبازار یابزارها عنوانبه یاجتماع یهاشبکهاز استفاده متداول از بستر  ییهانمونه تلگرامو  نستاگرامیا ،ترییتو ،بوکسیفهمچون  یاجتماع یهاکرد. شبکه

 .کندیجلب م یمحبوب اجتماع یرا با استفاده از بسترها وماست که مشارکت و توجه عم یاپروسهمحتواها،  نیا یوربهرهو  یاجتماع یهاشبکه یابیبازار
 

 (Content Marketingی )یمحتوا یابیبازار -2

محتوا، " تباید گف است که شدهرفتهیپذ یعموم طوربهجمله  نیا تال،یجید یابیبازار یایاست. در دن یابیمهم و متنوع خدمات بازار یهامدلاز  یکی ،ییمحتوا یابیبازار

و  یغاتیتبل یبنرها جادیو ا دیمف یراهنماها ،یاصفحهکی یغیتبل یبرا نقصیب یینوشتن محتوا یبرا وکارکسب کی یسیمحتوا نو یهاتیظرفو  تی. قابل"پادشاه است

 نقش دارند. انیدر جذب و جلب مشارکت مشتر یتوجهقابل طوربهکه  دهندیم لیرا تشک ییمحتوا یابیبازار یهامدلاز  یدر گوگل، برخ غاتیتبل یبنرها طورنیهم
 

 (SEO) موتور جستجوگر یسازنهیبه -3

 نگیمارکت تالیجیمهم در د اریبس یهامدلاز  گرید یکی، شودیمشناخته  زینSEO (Search Engine Optimization ) یاختصار بانامکه  موتور جستجوگر یسازنهیبه

 شتریب نترنتیا یدر فضا یکل صورتبهو  یاخالق طوربهکه  دهدیمامکان را  نیا دهندیمکه اطالعات، محصوالت و خدمات ارائه  ییهاتیسابه وب مدل نیاست. ا

 شوند. یبهتر یهارتبه صاحب و غیره نگیب اهو،یهمچون گوگل،  یجستجوگر یو در موتورها شدهدهید
 

 (Email Marketingی )لیمیا یابیبازار -4

به بازده  یادیاعتماد ز یلیخ وکارهاکسبکه در وهله اول اکثر صاحبان  یاست. مدل نگیمارکت تالیجید مدلابزار و  نیترصرفهبهمقرونو  نیمؤثرتر ،یلیمیا یابیبازار

 یاگونهبه یلیمیا یابیو توسعه بازار یطراح درواقع. آورندیم مانیآن ا تأثیربه  خود وکارکسببرای  نگیمارکت لیمیا نیکمپ نیاول یاندازراهآن ندارند اما تنها بعد از 

یماست که مخاطب را جذب و او را دعوت  یاشتراک یشامل خبرنامه و محتواها یلیمیا یابیندارد. بازار یرینظ چیه یاحتمال انِیبه مشتر یدسترس نهیدرزماست که 

 پول پرداخت کند. یخدمت خاص ایمحصول  یتا برا کنند
 

 (PPC) کیکل یپرداخت به ازا -5

با  یغاتیتبل یروش ک،یهر کل یپرداخت به ازا غیاست. تبل نگیمارکت تالیجید یهاکیاز تکن گرید یکی ،"کیکل یپرداخت به ازا" ایPPC (Pay Per Click ) مدل

یک  التمحصو غیحضور تبل یبه ازا یعنیصرفاا  کیکل یاست. پرداخت به ازا نگیمارکت تالیجیدر د مدتکوتاه یهاراهاز  یکیاسپانسر شده و  یهانکیلاستفاده از 

 .شودیمموتور جستجوگر پول پرداخت  کیبه  ماا یمستق تال،یجید یایدر دن وکارکسب
 

 (Online Advertising) نیآنال غاتیتبل -6

ها را با ارقام در نظر گرفته و آن غاتیتبل یبرا گاهیجا یتعداد دیپربازد تیهر سا نیآنال غاتینوع از تبل نیدر ا است. کیکل یمتفاوت از پرداخت به ازا نیآنال غاتیتبل

را  یگاهیجا نهیهز تواندیم، که در حال اجرا دارد یغاتیتبل نیکمپ ایخود  ازین برحسب وکارکسبیا  هر برند. دهدیاجاره م انیمحدود به متقاض یزمانمدت یثابت برا

است.  کارهاوکسبو  برندها نیب غاتینوع تبل نیترو متداول نیتراز محبوب یکی غاتیسبک از تبل نیقرار دهد. ا نیمخاطب دیخود را در معرض د یو آگه ردهپرداخت ک

 هاگاهیجا نیاجاره ا فهیو مطرح بوده و وظ دیپربازد یهاتیساوببا وجود داشته که طرف قرارداد  ییهااست که شرکت صورتنیبد نیآنال غاتینوع تبل نیکار در انحوه 

اده د شینما، هاآنقرارداد بر اساس نوع  ردادطرف قرا یهاتیساوبدر تمام  آن غاتیتبل کند، یداریرا خری گاهیها جاشرکت نیاز ا یکیاز  وکارکسبیک  ی. وقترادارند

 .شودیم
 

 (Viral Marketing) یروسیو یابیبازار -7

فاده از با است گرید یهاتیساوببا جنبه منتشر کردن محتوا در  یابیمدل از بازار نیاست. ا نگیمارکت تالیجید مؤثرجذاب و  یهامدل ازجمله زین یروسیو یابیبازار

 یروسیو یابیکه بازار گفت گونهنیا توانیم ،گریدعبارتبه. شودیم یلیمیا یابیها و بازاربالگ وب،یوتیشامل  یروسیو یابیمتعدد سروکار دارد. بازار یارسانه یهاکانال

 .بردیمبهره  نیجوامع آنال توجهجلب یبرا یابیبازار یسنت یهاروشعناصر  یاز برخ نیاست و همچن نگیمارکت تالیجید یهامدلاز تمام  نقصیب یبیترک
 

یریگجهینت  

 ابانیدر حال کمک به بازار نگیمارکت تالیجیبرندها، محصوالت و خدمات است. د یابیدر بازار یتوجهقابلنقش  یفایدر حال ا شیهامدلبا تمام  نگیمارکت تالیجید

 وندیپ نترنتیدر ا یترعیوسرا با بازار  وکارهاکسباست که  یاقتصاد ازلحاظ صرفهبهمقرونو  مؤثر یکار نیدر رقابت است. ا یبه دست آوردن نقطه عطف برتر یبرا

که درآمد و سود حاصل از  کندیمکمک  هاآنو به  ارائه دهند انیمشتر یرا برا یآن یتا خدمات دهدیمرا  تیقابل نیا وکارهاکسببه  نگیمارکت تالیجی. ددهدیم

حضور سازمان  شیو افزا تالیجید یجهان یایدن تربزرگ یهارقابت با شرکت یبرا وکارهاکسبدر حال کمک به  نگیمارکت تالیجیرا کسب کنند. د یکالن یگذارهیسرما

 است. یدر بازار جهان
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 ها و مراکز تحقیقاتی کشورهگاپژوهش اسامی و مشخصاتلیست 
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 های موفق مرکزمصاحبه با شرکت

 

خوانندگان آشنایی بیشتر  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "توان گستر ویرا "مدیرعامل شرکت  ،جوادیمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهپیک رویش 
 

 .ابتدا مختصری از شرکت و شروع فعالیت آن در مرکز بگویید 

 نیا تیفعال هاینهیخود را آغاز کرد. زم تیدر صنعت برق فعال توانمندو  باتجربه نی، با تالش چند تن از مهندس1395در سال  رایشرکت توان گستر و

 یابرده اختو س یطراح ،یکیوماتیو ن یکیدرولیه یو ساخت عملگرها یکنترل و قدرت، طراح ک،یمرتبط با الکترون هایپروژه تیریمد هایشرکت در حوزه

و  یکیالکترون هایستمیس بیدرخت ع هیته نان،یاطم تیمحاسبات قابل ،یکیالکترون هایستمیو ساخت تستر س یحساس و مطمئن، طراح یکیالکترون

 موردتوجهباال  یرپذیو در دسترس یمنیا نان،یاطم تیمسئله قابل هایطراح نیا هی. در کلباشدیم یصنعت ونیو اتوماس یمصرف انرژ سازینهیبه ،یکیمکان

 تیفعال کیقدرت و مکان کیکنترل، الکترون ک،یالکترون هایمختلف و در حوزه عیسال در صنا 15از  شیشرکت ب نی. همکاران ااست قرارگرفته دیتأکو 

 یو فناور توسعهدر مرکز  "یمصرف انرژ تیریمد یو ترموستات هوشمند برا دیو ساخت کل یطراح" یمحور دهیبا ا 1396شرکت در سال  نای. اندکرده

 کشور بردارد. عیصنا یازهایدر جهت رفع ن یمؤثر هایآن مرکز، گام هایتیمستقر شد تا بتواند با استفاده از حما یصنعت برق و انرژ

  

 اید؟هایی کسب کردهدر دوره استقرار خود در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی چه موفقیت 

ی محوری خود را بسازد. عالوه بر این کار موفق گردید با ایده یصنعتمهیناین شرکت در مدت استقرار در مرکز توسعه فناوری برق و انرژی توانست نمونه 

های ارزشمندی ژه. همچنین توانست پرونمایددر صنایع مختلف عقد  مورداستفادهها و مراکز دولتی دیگری قراردادهایی در زمینه ساخت تجهیزات شرکت

 توانیمتوسط این شرکت  دشدهیتولمحصوالت  ازجملهالتحصیالن دانشگاهی شغل ایجاد کند. در زمینه قابلیت اطمینان انجام دهد و برای چند نفر از فارغ

دسی مهن" و "بندیکابالژ و سیمطراحی و ساخت برد پردازنده مطمئن، طراحی و ساخت تستر "،  "های صنعتیطراحی و ساخت انواع تسترهای سیستم" به

 اشاره کرد. "گوناگون عیصنادر  مورداستفادهمعکوس تجهیزات 

 

 یک از تسهیالت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی بیشتر در پیشبرد اهداف و تحقق ایده محوری شرکت شما مؤثر بوده است؟کدام 
 

 ،ایجاد فضای بسیار مناسب برای کار -

 و ،وکارکسبهای آموزشی در زمینه و دوره یتخصصهای نشستبرگزاری سمینار،  -

  .های داخلی و خارجیارائه تسهیالت برای شرکت در نمایشگاه -
 

 چالشی را که شرکت شما با آن مواجه بوده است توضیح دهید. ترینمهم 

 ،انجام پروژه یبرا یمنابع مال نیتأم -

 بازار ارز، و ساناتینوعدم توان تهیه مواد اولیه به علت  -

 .ینگینقد کمبود -

 

 های مستقر در مرکز تعاملی داشته یا کار مشترکی انجام آیا در زمان استقرار شما در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با سایر شرکت

 اید؟داده

با شرکت نبوغ صنعت  نیعقد شد. همچن تریمموتور و پاور یحفاظت هایانبوه رله دیساخت و تول ،یطراح یبله. با شرکت مبتکر صنعت پژوه دو قرارداد برا

 .گردیدانجام  نانیاطم تیمحاسبه قابل نهیسهند چند پروژه موفق در زم

 

 هایی از او صورت گیرد؟به نظر شما برای اینکه یک شرکت فناور به اهداف خود دست پیدا کند باید چه حمایت 

ارائه تسهیالت برای دریافت  ی کم ومالی با بهره التیتسهرفع مشکالت قانونی در راستای فروش محصول ایده محوری، اخذ هایی نظیر به حمایت توانیم

  اشاره کرد. های معتبرگواهینامه از آزمایشگاه

 

 ای برای دوران بعد از خروج خود از مرکز دارید؟چه برنامه 

 ی خط تولید برای تولید انبوه چند محصول شرکت اندازراه

 

 چرا؟ اید چه بوده است؟ وای که در دوره استقرار به آن دست نیافتههدف تعین شده ترینمهم 

 ی محوری محقق نشده استبینی برای محصول ایدهفروش پیش متأسفانهاما  حضورداشتهدر حال حاضر این شرکت دو سال در مرکز 
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میبدان شتریب  

 لحن یک برند چیست؟
ها آن انیبلکه منظور نحوه ب ست،یمطالب ن یفقط محتوا Tone of Voice همان ایمنظور از لحن برند 

 دیلکه باب د،یکلمات درست را انتخاب کن دیتنها بابرند خود نه یمناسب برا یبه لحن یابیدست یاست. برا

 یای. معموالا در دندیکن انیب راجمالت  یو سرعت مناسب تمیدر کنار هم قرار داده و با ر یدرستها را بهآن

. لحن یگفتار یهاسروکار دارد نه صحبت یعبارت لحن برند فقط با مطالب نوشتار یابیوکار و بازارکسب

ار به ک رهیمحصوالت و غ یبندبسته ها،لیمیا ،یاجتماع یهاشبکه ت،یسابرند در همه محتواها ازجمله وب

 .رودیم
 

 ست؟یچ Tone of Voice تیاهم علت

 :شودیم یبرند شما در ذهن مخاطب بررس تیشخص یریگلحن برند بر شکل تأثیربخش  نیا در
 

 برند است رانیمد تیهو انگریلحن برند ب -1

دارد. لحن برند در روح  یاریبس تیهم اهمآن تیبلکه هو ستند،یمهم ن کندیشرکت ارائه م کیکه  یخدمات ایشد که فقط محصول  دیتوجه به جمله باال متوجه خواه با

ها نچه آنآ یطورکلو به زهیعالقه، نفرت، انگ زانیدر کارها است و م لیصحنه و دخافراد پشت انگریآن است. لحن برند نما یهاو ارزش تیشخص انگریآن نفوذ کرده و نما

 .باشدیبه مردم نشان بدهند م خواهندیم

 
 کندیم زیرقبا متمالحن برند شمارا از  -2

وجه سخت به نظر برسند، اما با دقت مت ارینکات بس نیو خاص باشد. ممکن است در نظر گرفتن تمام ا صیتشخفرق داشته، قابل گرانیبا لحن د دیبرند شما با لحن

 .برندیبه کار م دشانخو وهیو  همه افراد لحن موردنظر را در گفتار و نوشتار خود به ش دیبریروزمره به کار م یها را در زندگشد که آن دیخواه

و سرعت مخصوص  کالمهیتک ان،یبازهم اصطالحات، نحوه ب حالنیاما باا کنند؛یم یدر به کار بردن لحن مناسب در گفتار باز یمهم ارینقش بس شیفرهنگ و گو البته

ت که را انتخاب کرده اس "زیانگشگفت شنهادیپ"عبارت  فیتخف یمحصوالت دارا یکاال برا یجید ینترنتیمثال فروشگاه اعنواند. بهجمالت دارن انیبه خود را در ب

و  یلحن منطق کیبهره برده است که  "ژهیو شنهادیپ"خود از عبارت  تیبخش در سا نیهم یبرا کسونیدر مقابل فروشگاه ش یول کندیم جانیه جادیدر مخاطب ا

 .کندیرا القا م یرسم
 

 کندیم یشما اعتمادساز یلحن برند برا -3

مت زحدارند کمتر به ییکه با آن آشنا یپردازش موضوع یها براو اعتماد وجود دارد. ذهن انسان ییآشنا نیب یقدرتمند اریبه عمل آماده ارتباط بس قاتیتحق طبق

 دیبرند شما با ت،یواقع نی. با توجه به ابرندیم یشتریاز بودن در کنار آن لذت ب طیشرا نی. در اکندیم یاحساس راحت شتریدر برخورد با آن موضوع ب جهیافتاده درنت

در  یهمخصوص نقش ملحن به کی جادیا جهیو ارتباط برقرار کند. درنت داکردهیپ ییتر با آن آشناراحت یخود استفاده کند تا مشتر یهادر نوشته یکسانی اتیاز ادب

 .مسئله دارد نیا
 

 کندیرا متقاعد م گرانیلحن شما د -4

 یخود حس یهااکثر اوقات با حرف "فراموش نخواهند کرد. گاهچیاما حس خوب را ه کنند،یها و کردار را فراموش ممردم گفته": دیگویوجود دارد که م یمشهور گفته

در ذهن  یفمن ایمثبت  تیذهن گرانیبا د صحبتبالفاصله پس از  نیحساس هستند بنابرا اریها بسکاررفته در حرفبه اتی. مردم به ادبمیکنیطرف مقابل منتقل مرا به

 :کرد انیب توانیم یمختلف یهادرخواست ساده را به شکل کیها شکل خواهد گرفت. مثالا آن

 "رم؟یکه من بتوانم آن را قرض بگ دیدار یاشما خودکار اضافه خواهم،یعذر م"

 "د؟یبه من قرض بده دیخودکار دار" 

 "خودکار را بده به من"

تا  کنندیاز جمالت کوتاه و ساده استفاده م مداراناستیمثال سعنوان. بهدیاو اثر بگذار یرو ایمخاطب را متقاعد کرده  دیتا بتوان دیدقت انتخاب کنکلمات را به نیبنابرا

از اوقات از کلمات نامفهوم و بلند و باال استفاده  یاریدر بس یمال یهایکمپان هیقض یسو. در آنکندیم انیرا ب ینیع اتیها صادقانه بوده و واقعنشان بدهند سخنان آن

 .بکشند گرانیخود را به رخ د یتا برتر کنندیم
 

 م؟یلحن برند خود را بشناس چطور

و در صورت لزوم آن را  دیبشناس یخوبلحن برند خود را به دیتوانیها مآن ندیبرآ یو بررس کیبه هر ییگواست که با پاسخ شدهیکار چهار پرسش ساده طراح نیا یبرا

 .دیکرده و قدرتمند سازاصالح
 

 پروا؟یب ایلحن برند شما موجب است . 3                                       ؟یجد ایطبع است برند شما شوخ .1

 ؟یخودمان ایاست  یبرند شما رسم. 4                                         ؟یمنطق ایبرند شما پرشور است  .2

 

که  یکسنفاکتور شده و آ نیترمهم متیشد. در آن صورت ق دیبه کاال خواه لیفقط تبد د،یاست. اگر برند نباش یهنر برند ساز ،یابیکه هنر بازار دیخاطر داشته باش به

 بفروشند برنده است. ترارزان
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 برق و انرژیصنعت های نوین در حوزه رصد فناوری               

 

و بدون احتراق،  ییایمیواکنش ش کی قیاز طر ،(Fuel cell) یسوخت لیپ

برق  دیتول ندیفرآ نیکرده و در طول ا لیرا به آب تبد ژنیو اکس دروژنیه

ه برق، است ک یکیالکتر یدستگاه مبدل انرژ کیسلول  نیا درواقع. کندیم

 نیا ابوده ب یبه باتر هیشب شتریب . پیل سوختیکندیم دیآب و گرما تول

        یسوخت لیپ یایمزااز ندارند.  یازیشارژ شدن به برق ن یتفاوت که برا

ولید ت ،یانرژتولید  یراندمان باال ،یطیمحستیزعدم آالیندگی  به توانیم

در استفاده از  یریپذانعطاف ،یو سالمت یبهداشت یایمزا برق و گرما،

 ی مختلف اشارهکاربردها یوات تا مگاوات برا یلیم از تولید انرژیو  سوخت

گران و  در جهان این فناوریدن ناشناخته بومعایب آن نیز،  ازجملهکرد. 

های مختلفی برای تولید توان در زمینهمی یسوخت لیپاز آن است.  بودن

ل ها، وسای، نیروگاهونقلحملاستفاده در صنعت  مانند انرژی استفاده کرد

کنندگان عمده امروزه همه تولید و صنایع نظامی. حملقابلی کیالکترون

گذاری خودرو بر روی تولید تجاری خودروهای پیل سوختی سرمایه

ها، مولد انرژی در اتوبوس عنوانبهتوانند های سوختی میاند. پیلکرده

های سوختی پیل .ها نیز استفاده شوندها، هواپیماها و حتی دوچرخهقایق

ه بر اند. عالوصدا هستند لذا جهت تولید برق محلی مناسبنسبتاا آرام و بی

ها کاهش نیاز به گسترش شبکه توزیع برق، از گرمای تولیدی از این نیروگاه

 ها برایباتری. استفاده نمود نیز بخارآبجهت گرمایش و تولید توان می

راه های هممانند کامپیوترهای کیفی و تلفن حملقابلبسیاری از وسایل 

ها پرهزینه، سنگین و مزاحم هستند و اغلب در بدترین اند. باترینامناسب

 نوری پیل سوختی ممکاهای اخیر در فنمواقع به شارژ نیاز دارند. پیشرفت

های سوختی که در دمای پیل ازآنجاکه. است به حل این مشکل بینجامد

پوش و ها، زرهتانک های نظامی مانند در حوزهکنند پایین کار می

های سوختی شوند. چون در این دسته از پیلخودروهای نظامی استفاده می

درجه  کهییازآنجابوده و  صداکمهیچ قطعه متحرکی وجود ندارد پس 

کنند ردیابی این خودروها نسبت به خودروهای با ت پایین نیز کار میحرار

 تر خواهد بود.سوز مشکلموتور درون

 

 

 گیرا پیام صنعتشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 نادر طیبی: یرعاملمد

 88377367: تماس شماره  

 ndtayebi@hotmail.com :الکترونیک پست  

 :محوری ایده

 یکیالکتر یخودروها میسیشارژ ب ستگاهیو ساخت ا یطراح

 :فعالیت زمینه 

 یکیالکتر یانواع خودروها یابی، واردات و بازار، ساخت، صادراتیطراح 

 :طرح خالصه
فراهم نمودن  ا،یدر دن یکیالکتر یبا گسترش استفاده از خودروها

زمان . مدتباشدیرو به گسترش م زیشارژ ن یهاستگاهیالزم و ا رساختیز

عمالا باعث  های فعلیدر ایستگاه شارژ خودرو، یبرا ازیموردن یطوالن

 مشکل نیرفع ا یگشت. برا اینوع خودروها در دن نیکاهش استقبال از ا

 هاستگاهینوع ا نیبه بازار عرضه گشت. ا DC عیشارژ سر یهاستگاهیا

اما  شوند،یم یباتر تیخودرو تا هشتاد درصد ظرف عیقادر به شارژ سر

. شودیم ینوع شارژها باعث کاهش عمر باتر نیاز ا مدتیاستفاده طوالن

سوار کردن مسافر  یهاستگاهیدر ا رلسیشارژ وا یاستفاده از تکنولوژ

داده و امکان کاهش  شیرا افزا نانیاطم تیقابل یبرق یهااتوبوس یبرا

مورد خود باعث  نیکه ا کندیدرصد را فراهم م 70تا  یباتر تیظرف

شارژ  یهاستگاهی. اشودیدرصد م 30تا  یاتوبوس برق دیتول نهیکاهش هز

                 ییکایآمر ای یادو استاندارد کره یدارا ایموجود در دن رلسیوا

خواهد شد با هر دو استاندارد  یکه طراح یرلسیشارژ وا ستگاهی. اباشدیم

انتقال توان تا فاصله  تیو قابل لوواتیک 7توان  یاستفاده بوده و داراقابل

 درصد خواهد بود 90 یباراندمان باال متریسانت 30

 بازار هدف:

 یخودرو یدارا یو خصوص یدولت یها، سازمانها، اداراتیشهردار 

ن صاحباو  عیتوز هایشبکهو  روین وزارت، دیو مراکز خر یکیالکتر

 یکیالکتر یخودروها

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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 یوزارت ارتباطات و فناور، برگزارکننده: 1398 خرداد 8، "وتریبرق و کامپ یدر مهندس یتکنولوژ یکنفرانس مل نیچهارم" .1

 .رانیپژوهشگاه مخابرات ا یاطالعات با همکار

، برگزارکننده: 1398 خرداد 21، "یپزشک یو مهندس وتریدر علوم برق ،کامپ یکاربرد یهاپژوهش یکنفرانس مل نیدوم" .2

 .شهر ایپا یتخصص یشهر اترک و مجله علم ایپا انیرهجو یموسسه پژوهش

موسسه : برگزارکننده، 1398 خرداد 30 ،"رانیا کیو مکان وتریبرق، کامپ یمهندس یدانش و فناور یمل شیهما نیسوم" .3

 .انیرانیسام ا یتوسعه محور دانش و فناور یهاشیهما برگزارکننده

و جهان  رانیدر ا کیو مکاترون کیمکان وتر،یبرق، کامپ یدر مهندس یارشتهنیب قاتیتحق یالمللنیبکنفرانس  نیدوم " .4

 .کرج -نیعلوم نو یو نوآور تیو مرکز توسعه خالق یکاربرد یدانشگاه جامع علم: برگزارکننده، 1398 بهشتیارد 30، "اسالم
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