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 سخن نخست             

 

  

روند  نیا ،یالدیم 1980دهه  لیدر اوا یکه جز در دوره کوتاه دهدمینشان 

در سطح جهان  یکیالکتر یانرژ دیدر بخش تول ازآنپس یهادر سال وبیشکم

روند  نیباهمیتقر زین OECD عضو ریغ یاست. البته در خصوص کشورها شدهحفظ

استفاده از  صوصدر خ ن،یوجود چ لیبه دلتفاوت که  نیاست با ا هقابل مشاهد

ر د .میابودهمواجه  کمیو  ستیتا دهه نخست قرن ب یشی، با روند افزاسنگزغال

هزار  22، کل مصرف جهان از مرز 2017سال  انیتا پا یکیالکتر یبخش مصرف انرژ

را نشان  2016درصد رشد نسبت به سال  2/0مقدار  نیتراوات ساعت گذشت که ا

 یدر خصوص مصرف انرژ یقطع یهادادهعدم وجود  رغمیوجود و عل نیا ای. دهدمی

 یدرصد 1/1خبر از رشد  هیاول یهادادهو  هاینیبشیپ، 2018در سال  یکیالکتر

نخست قرار  گاهیبخش صنعت، در جا ان،یم نی. در ادهدمی 2017نسبت به سال 

 یبعد یهارتبهدر  ریو سا ونقلحملو  یو عموم یتجار ،یخانگ یهابخشدارد و 

 ییکه به تنها یکیالکتر یمصرف انرژ نهیدرزمکشور نخست  10 انیدر م قرار دارند.

، انددادهاختصاص  به خودجهان را  یکیالکتر یاز کل مصرف انرژ دوسومبه  بیقر

 یکیالکتر یاز کل انرژ درصد 26 ییتنهابهکشور  نیاول قرار دارد. ا گاهیدر جا نیچ

 ه،یروس ونی، هند، ژاپن، فدراسمتحدهاالتیا ن،ی. پس از چکندیمجهان را مصرف 

 و فرانسه قرار دارند. لیآلمان، کانادا، برز ،یکره جنوب
 

 

 

 

 برق یانرژ اندازچشمبر گزارش  یمرور

 یاز موضوعات یکیمختلف،  یهاصنعت در بخش یاندازهاچشماز روندها و  اطالع

نوپا و  هایشرکت اسیفناورانه، چه در مق یهاطرحآن در توسعه  تیاست که اهم

مبنا، در سخن  نی. بر استین دهیپوش یکس بربالغ هایشرکتچه در خصوص 

 یاهبخشبر  داشت میخواه ییمرور کوتاه و گذرا ش،یرو کیشماره از پ نینخست ا

آژانس  یاز سو یتازگبهکه  Electricity Information Reviewمهم گزارش 

و  هیته OECDعضو  یبر کشورها دی( و با تأکwww.iea.org) یانرژ یالمللنیب

 1974سال )از  42به  بیروندها در طول قر رندهیگزارش دربرگ نیاست. ا شدهارائه

 منتشرشده یالدیم یسال جار یماه جوال یانیپا یو در روزها باشدیم( 2017تا 

در  تهیسیالکتر یناخالص انرژ دیتول د،یگزارش در بخش تول نیاست. بر اساس ا

 نیو ا دهدیمرا نشان  یدرصد 3/3، رشد متوسط 2017تا  1974 یهاسالطول 

بوده  %5/2برابر  2016رشد نسبت به سال  نی، ا2017است که در سال  یدر حال

یهمکارسازمان توسعه  عضو ریغ یسهم کشورها ،یدوره زمان نیاست. در طول ا

درصد  57به  بی، به قردشدهیتول یکیالکتر یملل متحد از کل انرژ یاقتصاد یها

را در  یشتریب رشد بیترت نیاست و بد دهی( رس1974از سال  شتری)دو برابر ب

سال  انیدر پا گرید ی. از سودهدیمنشان  OECDعضو  یبا کشورها سهیمقا

 تیبخش عمده ظرف یدرصد 5/64با سهم  یلیفسهای سوختبا  دی، تول2017

ا ب سنگزغالبخش  نیاختصاص داده است. در ا به خودرا  یکیالکتر یانرژ دیتول

 یدرصد و انرژ 3/16با  یبرقاب دیدرصد، تول 9/22با  یعیدرصد و گاز طب 3/38

(، %4/4باد ) یدارند. انرژ اراول تا چهارم قر یهاگاهیجادرصد در  2/10با  یاهسته

 یاز انرژ %8/1 زین یدیخورش ی( و انرژ%3/2) یستیز هایسوخت(، %3/3نفت )

، هاینیبشیپبر اساس  .انددادهاختصاص  به خوددر جهان را  دشدهیتول یکیالکتر

زارش گ نیهمراه بوده است. ا یراتییبا تغ دیدر بخش تول بیترک نیا 2018 در سال

خود را در مکان  گاهیجا یدرصد 13به  بیبا کاهش قر سنگزغالاست،  یحاک

ا رشد داده است که سهم آن ب یعیبه گاز طب تهیسیالکتر یانرژ دینخست منابع تول

است که با کاهش سهم  یبرقاب یانرژ گر،یهمراه بوده است. منبع مهم د یدرصد 5

 5/7به  بیکه با رشد قر دهدمی ایهستهبرق  دیسوم را به تول گاهیجا یدرصد 3

 یادب یانرژ ،یکیالکتر یانرژ دیمنابع تول ریهمراه بوده است. در مورد سا یدرصد

 دیلرا در سهم خود از تو یدرصد %50به  بیهردو رشد قر یدیخورش یو انرژ

 نهیزم نیساله در ا 40بلندمدت  یدوره زمان ی. بررساندکردهتجربه  یکیالکتر یانرژ
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 عضو جدید خانواده

 سارینا سیستم شریف شرکت
 

 مـاژولت ـو ساخ ـیطراح"شرکت با طرح  نیا
NB-IOT" از  هدف ت.اس شدهرشیپذر مرکز د

ل انتقا یبرا یارتباط زمیمکان جادیا ،ماژول نیا یطراح

در صنعت برق  مورداستفاده زاتیاطالعات تجه میسیب

این ماژول امکان  ،است گریبه نقطه د یانقطهاز 

مختلف  یهاستمیسمشاهده و ثبت از راه دور اطالعات 

یماژول تکنولوژ نیا یطراح ی. براسازدمیفراهم را 

 Lora ،sigfox،radio ازجمله یتلفمخ یها

modem،GSM   وNB-IOT جود دارد که این و

منظور  نیا یبرا NB-IOT یتکنولوژمحصول از 

دوربرد  یفناور کی NB-IoT شبکه. کندیماستفاده 

( است که توسط سازمان LPWAN) نییتوان پا

 یراهکارها یبرا ژهیو طوربهو  GPP3 یاستانداردساز

 NB-IoTاست.  شدهداده( توسعه IoT) ایاش نترنتیا

 LPWAN یفناور نیواردتربتوان آن را تازه دیکه شا

( و LoRaWANلورا ) یهاشبکه ارائهدانست، پس از 

 ارائه( عرضه شد و هدف از آن SigFox) گفاکسیس

و در  لیموبا یبود که بتواند توسط اپراتورها یپروتکل

 نترنتیاستفاده شود. ا مجوز دار یفرکانس یباندها

ی هایفناوراز  یکی، NBهمان  ای narrow band اءیاش

LPWAN تا تعداد  کندیرا فراهم م تیقابل نیاست که ا

 قیاز طر بتوانند هاسیها و سرواز دستگاه یادیز

 NB-IoTمتصل شوند.  گریکدیبه  یسلول یهاشبکه

 GPP3 یاست که توسط سازمان استانداردساز یفناور

 است. در وجود آمدهبه  اءیاش نترنتیاز ا تیحما یبرا

 یرا برا یگروه کار کی GPP3، 2015ماه نوامبر سال 

 و یسلوالر شرکت هواو اءیاش نترنتیا یادغام فناور

 نتلیو ا کسونیار ا،یشرکت نوک NB-LTE یفناور

 شدهارائه NB-IoTجلسه  نیا جهیدرنتکرد که  جادیا

کم، دوام  نهیهز یتمرکز بر رو یفناور نیاست. هدف ا

از  یانبیو پشت یدر مناطق داخل پوشش ،یباتر شتریب

از  یبانیبا پشت NB-IoTها است. دستگاه ادیتعداد ز

و  پیچ دکنندگانیتول ،یاصل لیموبا زاتیتجه یتمام

سازگار  5و  2،3،4نسل  یهاشبکه با تواندیمماژول، 

و حفظ  یتیامن یهایژگیو یاز تمام نیهمچن باشد.

 یبانیتلفن همراه مانند پشت یهاشبکه یخصوص میحر

محرمانه بودن،  ،یسازمانتیهو دییکاربر، تأ تیاز هو

      هبهر لیموبا زاتیتجه ییو شناسا هاداده یکپارچگی

   کوچک یافزارسخت. سامانه شامل یک ماژول بردیم

   متصل شده و  LTEبه شبکه مخابراتی  که باشدیم

   را برای سرور ارسال  زاتیاطالعات سنسورها و تجه

 یریگاندازه محصوالت در تواندیم. این برد کندیم

، ککاتدی حفاظت یهادستگاه ،ازجمله مختلف

 یسنسورها، سطح آب یریگاندازه یسنسورها

 زاتیتجه ریسا و خانه هوشمند ،زگردیر یریگاندازه

 قرار گیرد. مورداستفاده یریگاندازه

حضور دو تن از مشاوران توانمند و  افناور ب یاحدهاو

 صورتبههر شرکت  یجلسات مشاوره برا یبا برگزار

جلسات  نیا در .دیگرد یاندازراه رماهیمجزا در اواخر ت

 یاو آق یابیمشاور بازار عنوانبه انیخانم دکتر صابر

مشاور فروش حضور دارند.  عنوانبهمهندس بنکدار 

جلسه مشاوره برگزار  20 درمجموعراستا  نیدر ا

 یجلسات ط نیا شودیم ینیبشیپاست و  دهیگرد

جلسات که  نیادامه داشته باشد. در ا زین یدو ماه آت

ا هشرکت یباالرده رانیمد ایعامل و  رانیبا حضور مد

و  یابیبازار ستمیس شودی، تالش مشودیبرگزار م

گردد و در ادامه  یابیعارضهو  یها بررسفروش شرکت

ز ا یحل بخش منظوربهمشاوران مربوطه  شنهاداتیپ

ه ب یانامه یها طو فروش شرکت یابیمشکالت بازار

تحت  هایشرکتاست  دیام .گرددیها ابالغ مشرکت

نکات و  جلسات نیمرکز با حضور در ا تیحما

 تیو شاهد موفق رندیکارگبهرا  شدهمطرح یهاهیتوص

 .ندخود باش وکارکسبدر  روزافزونو رشد 
 

 
 

برگزاری دومین نشست از ج( 

های باشگاه فیلم سلسله نشست

 رویش وکارکسبو 
 

 دومین یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

روز  در "شیوکار روو کسب لمیباشگاه ف"نشست 

در سالن جلسات  13/05/1397شنبه مورخ یک

 یهانشست سلسله کرد.برگزار  ساختمان رویش

 نیباهدف تمر شیوکار روو کسب لمیباشگاه ف

نوپا  هایشرکت یوکار براکسب تیریمد یهامهارت

 نیدر ا. شودیبرگزار م یینمایمشاهده آثار س قیاز طر

 تیریمد یکه برا هیپا یشناخت یها، کارکردهانشست

است همراه با  ازینوپا موردن یوکارهاموفق کسب

کنندگان با و شرکت شودمی ـیبررس لمیمشاهده ف

بهبود  یدر راستا یگروه یهایو باز ناتیتمر امـانج

 این نشست. دارندیبرمقدم  یشناخت یکارکردها نیا

که در  داشتاختصاص  "هدف یریگیپ"به موضوع 

محصول  "در جستجوی خوشبختی" لمیآن ف

 شیابه نم نویموچ لیگابر یبه کارگردان کایآمر 2006

ه ارائ"د. این نشست در سه قسمت تحت عناوین آمدر

تمرین و پرسش و "و  "نمایش فیلم"، "محتوای اولیه

معاون  با سخنرانی آقای مهندس ولیان، "پاسخ

ناوری صنعت برق و انرژی فناوری مرکز توسعه ف

 .برگزار شد

 اخبار مرکز
 کمیته پذیرش یبرگزارالف( 

 

در  1398در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیهفتم

 یهاطرحجلسه  نی. در ابرگزار شد رماهیشانزدهم ت

 میحج هایداده لیسامانه تحل دیو تول یطراح"

 یجانب آقا از "و ارائه خدمات مشاوره و آموزش

 هیطراحی و توسعه نمونه اول" ،یمیعظ نیدالدیفر

از  "یدیخورش هایمتمرکز کننده یبازتابگرها

 هایروش"و  انیهومن گلچوب یجانب آقا

 یروگاهین یلرهایبو ینگهدار زیتم و یزکاریتم

 ینیرشاد روح االم دیس یاز جانب آقا "یو صنعت

 نیا یقرار گرفت. پس از بررس یابیو ارز یموردبررس

 یکه طرح آقا دیمقرر گرد رش،یپذ تهیدر کم هاطرح

 یمرکز توسعه فناور ردپس از ارائه  یمیعظ نیدالدیفر

صنعت برق و  زاتیاطالعات، ارتباطات و تجه تیامن

قرار  یابیمورد ارز مجددا  مرکز،  آننظرات  افتیدر

 ن،ایگلچوب یطرح آقا یپس از بررس تهی. کمردیگ

 یبا گروه پژوهش یمقرر نمود که طرح پس از هماهنگ

در ارتباط با  رویپژوهشگاه ن ریپذ دیتجد هاییانرژ

 رو،یدر پژوهشگاه ن شدهساختهو نمونه  طرح تیمالک

آن مرکز به شورا ارسال گردد.  دییدر صورت تأ

 یبا ارسال طرح آقا رشیپذ تهیکم یاعضا نیهمچن

به شورا، منوط به اعالم نظر مرکز توسعه  ینیروح االم

 یواحدها یو نگهدار راتیتعم ،یبرداربهره یفناور

ن، آ تیدر ارتباط با مالک رویپژوهشگاه ن یروگاهین

 موافقت نمودند.
 

های ارتقاء برنامه یبرگزار( ب

 سیستم فروش و بازاریابی

است که  یعوامل مهم ازجمله یابیبازار

خدمات مختلف  ایمنجر به فروش کاال  تواندیم

 یچه فروشگاه یوکارکسبشود. امروزه هر 

مسائل  دورازبهبزرگ  یکوچک و چه سازمان

 یابیبه مشاوران بازار ازیو ن ستینو فروش  یابیبازار

 یتمام یکه دارند برا یو فروش با توجه به تجارب

نوپا  یوکارهاکسب خصوصبه وکارهاکسب

به کمک آن بتوانند شانس که  شودیماحساس 

 کهآندهند. با توجه به  شیخود را افزا یبقا

قاعده  نیاز ا زیمرکز ن تیحماتحت  هایشرکت

و  یابیبازار ستمیس ی، طرح ارتقاباشندینم مستثنا

 روشــف تمـسیس یاـرح ارتقـال آن طــه دنبـب
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 اکوسیستم نوآوری و فناوری چیست؟: کوتاه علمی یک بحث
 طیاشاره دارد. مح نیمع طیمح کی یدهندهلیتشک یکیولوژیو ب یکیزیف یواژه به اجزا نی. اگذردیبار م نیاول یبرا ستمیاز کاربرد اصطالح اکوس صدسالکمتر از 

امل ش یمرتبط با فناور یهاروابط و شبکه ها،رمجموعهیشامل تمام ز ،یفناور ستمیمثال اکوس یموضوع خاص باشد. برا کیاست که مربوط به  یطیمح درواقع نیمع

 رندهیربرگد ستمیاصطالح اکوس یتیریمد قاتیدارند. در تحق سروکار یاست که با موضوع فناور یو اشخاص ایاش م،یو تمام مفاه انیکنندگان، مشترساخت، عرضه ده،یا

 ازجمله گرید یهاشبکه شامل بخش نی. اکنندیعمل م باهممرتبط  صورتبهو  گرفتهشکل یکانون ینقطه کی رامونیاست که پ وستهیپهمبه یهااز سازمان یاشبکه

 ینقطه کی رامونیکه پ وستهیپهمبه یهااز سازمان یانمود: شبکه فیتعر نیرا چن ینوآور ستمیاکوس توانیمقدمه م نیبا ا باشد.می ...و انیکنندگان، مشترعرضه

 ستمیاکوس .دارد دیتأک ینوآور قیاز طر دیجد یهاارزش یاست و بر توسعه گرید یجانب یهاکنندگان و بخشمصرف دکنندگان،یاز تول یبیو ترک گرفتهشکل یکانون

 عدرواقاست.  وکارکسب ستمیاکوس کیحاکم بر  یکل یاز روابط و فضا یبلکه بخش شود،ینم یجمع تلق کیعضو از  کی عنوانبهشرکت،  کیدارد که  دینکته تأک نیبر ا

م نشان داد. مفهو یخط صورتبهو  یعوامل تک علت صورتبهها را از آن است که بتوان آن تردهیچیپ اریبس یارزش جمع جادیا ندیها و فرآشرکت نیب وانفعاالتفعل

برخوردار است و  ییایاز پو ستمیکوسا .گیردبرمید در آن شرکت هستن ریرا که تحت تأث یها، مؤسسات و افراداز سازمان یاگسترده است و جامعه اریبس ستمیاکوس

دارند تا  یو سع کنندیم تیرقابت از هم حما نیو در ع پردازندیم باهم یبه همکار ستمیاکوس ی. فعاالن حوزهپردازندیارزش م جادیهدفمند در آن به ا یهاشبکه

و  کنندگاننیاز تأم یارزش یرهیزنج تواندیها مبخش نیز ارتباط دارد. ایخارج از خود ن یهابا بخش ستمیارائه کنند. اکوس انیرا به مشتر یدیمحصوالت جد

مرز  نییتع .برگیردرا در  یو هماهنگ ینظارت یهاو سازمان انیرقبا، مشتر ،یدهندگان تکنولوژارائه ،یمؤسسات مال ،یسپاربرون هایشرکتمانند  کنندگانعیتوز

مرز  قیدق فیتعر یتا ارائه شودیامر باعث م نیاست و هم ادیقرار دارند ز ستمیاکوس کیکه در  یو افراد هادهیو مشکل است. تنوع پد دهیچیپ یکار ستمیاکوس

بر ارزش  یمدل مبتن ینوآور ستمیاکوس یهامدل نیترجیاز را یکی .شوندیدر نظر گرفته م ریباز و نفوذپذ هاستمیمعموال  اکوس لیدل نیمشکل باشد؛ به هم ستمیاکوس

از مرز  یمتفاوت فیمختلف تعار یهادگاهیبر اهداف و د دارند و از آن دور هستند. اگرچه بنا یمرکز یبا شبکه نکیل کیکننده تنها مشارکت یهااست که بخش

گفت که فقط شامل محصوالت  توانینم دارند و یپوشانهم ،یصنعت سنت یبا مرزها ندرتبه ستمیکوسا ینکته روشن است که مرزها نیاما ا شود؛یارائه م ستمیاکوس

در حال تحول در نظر گرفت که در جهت توسعه، کشف  یاجامعه مثابهبهشود، آن را  دهیصنعت د کی عنوانبه ستمیآنکه اکوس یجابهاست. بهتر است  دکنندگانیو تول

سالم، مولد است و  ستمیاکوس کیو تکامل است.  قیتطب ییتوانا ینوآور ستمیاکوس یاصل یهایژگیاز و یکی نیبنابرا؛ رودیم شیپ یاربردک یهابرنامه یو عرضه

را در افق  یاردهو گست دیجد یو هم بازارها دارندیپدر  یکمتر ینهیهم هز یعنیهستند،  یبه نوآور لیمداوم در حال تبد طوربه گرید یهایبه همراه ورود یتکنولوژ

 داتیولسبب شد تا انتقال اطالعات و ت ،یکیبزرگ تکنولوژ راتییو تغ نترنتیداشته است. ظهور ا یینقش بسزا ینوآور ستمیاکوس یدر توسعه نترنتی. ادهندیخود قرار م

کنند نکات  یزیربرنامه ینوآور یهاستمیارزش در اکوس جادیا یبرا خواهندیکه م یزمان دیبا تیریمد اندرکاراندستو  رانیمد .ردیبه خود بگ یشترینوآورانه سرعت ب

 :داشته باشند در نظررا  ریز
 

 :کنترل یهازمیمکان

 یهاپلتفرم مانند یکه موارد گردندیارزش م جادیا ریو سبب حرکت در مس گذارندیم ریبر آن تأث یعوامل قیکه از طر ستمیکنترل اکوس یعمده برا یهازمیمکان

کنترل منابع و مبارزه ) رانهیشگیپ( و اتحاد کندیرا با اختالل مواجه م ستمیها عملکرد کل سهرگونه اختالل در آن جادیکه در صورت ا یمنابع) یبحرانمشترک، منابع 

 .شودی( را شامل مکیاتحاد استراتژ قیبا رقبا از طر
 

 :ارزش جادیا ندیفرآ ییایپو

نامشهود است؟  یهاییخدمات و دارا ،یدیتول یکاالها هیپا از آن بر زانیارائه شوند؟ چه م ستمیو قرار است چگونه در اکوس جادشدهیاچگونه  جادشدهیا یهاارزش یعنی

 یموضوع برا نیکه ا کندیم لیارزش را تکم ییایوها درک ما از پسؤال نیپاسخ به ا افتند؟یاتفاق م یارزش یرهیدر زنج یمتوال صورتبهارزش  جادیا یندهایفرآ ایآ

 .مهم است اریها بسارزش صیموفق و تخص یابیتیموقع
 

 :یکنترل انتقال

 ندیممکن است فرآ زد،یبرنامه بر شانیکند و برا ینیبشیها را پفعاالنه آن طوربه. اگر شرکت نتواند دیایوجود ب شرکت به یبرا ییهااحتمال وجود دارد که بحران نیا

ته باشد و را داش گریبه موضوع د یاز موضوع دخو یهاژهیانتقال کار و تیقابل دیشرکت با یمقتض طیدر شرا نیبنابرا؛ آن شود فیمنجر به تضع ستمیاکوس یتوسعه

 .به وجود آمده سازگار کند طیبتواند خود را با اقتضائات شرا
 

 :یجانب یهاارزش

توسط  هدشدیتول یو اصل یباعث باال رفتن ارزش کل میرمستقیغ ای میمستق صورتبهها ارزش نیاست. ا ینوآور یهاستمیارزش در اکوس جادیا ندیاز فرآ یمهم بخش

 :دارد جانبهسه یهایجانبه و توجه به معمارهمه کردیرو کیبه  ازین ستمیمنسجم از اکوس درک .گردندیم ستمیس
 

 :یفن یمعمار

 و دامنه باز بودن آن است؛ ستمیبسته بودن س ایباز  ،یکیمنابع تکنولوژ یاصول طراح شامل
 

 :تیفعال یمعمار

 دسته قرار دارند؛ نیهم در ا یتخصص یهاتیها و صالحو نقش کندیرا مشخص م ینوآور ستمیو ساختار اکوس بیترک
 

 :ارزش یمعمار

 .است شدهفیتعر تیفعال یو معمار یفن یمعمار نیب وانفعاالتفعل نیو همچن کندیرا مشخص م ییایپو زانیم

 :هماهنگ باشند باهم چهار سطحدر حداقل در  دیبا کیاستراتژ یهاتیکه فعال کندیم جابیا ینوآور ستمیاکوس دهیچیپ تیماه

 



   98 مرداد  –36 شماره

 

 

 :یفن یهایاستراتژ

می شامل را …ثبت اختراع، صدور مجوز و یهایمنبع باز، استراتژ یهایاستراتژ ،یاستانداردساز یهایبلکه استراتژ گرددینم یفن یدسته تنها محدود به معمار نیا

 .شود
 

 :یاقتصاد یهایاستراتژ

گنجاندن  یارزش و چگونگ رهیتوابع زنج یدهسازمان یارتباط دارد. چگونگ یگذارهیسرما یهایمکمل است و با استراتژ یهاییدارا یو ارتقا یانتخاب، دسترس شامل

 یدسته جا نیدر ا زیالزم ن یهاییدارا

 .دارد
 

 :یرفتار یهایاستراتژ

 جادیرفتار در ا یهاکیتاکت یدربردارنده

 یهایاست. استراتژ هیروابط شبکه اول

 .انددسته نیاز ا یاقناع و اثرگذار
 

 :یسازمان یهایاستراتژ

. کنندیرا مشخص م« ارتباط» یمحدوده

و  یرسمالزم ) ینهاد یساختارها

 و ستمیاکوس یهماهنگ ی( برایررسمیغ

 یساختار یچارچوب نظارت کی جادیا

 یبرداربهرهو  یاز هماهنگ نانیاطم یبرا

 .دسته قرار دارند نیدر ا ستمیاز اکوس

شناخت  قیاز طر ینوآور ستمیاکوس

 یحداکثر استفاده را برا هاآناز توان  ستمیمختلف اکوس یاجزا نیب وندیپ جادیو ا ییایدارد و با پو شدهفیتعرارتباط با اهداف  یدر برقرار یموجود سع یهاتیظرف

البته  مکیو  ستیدر قرن ب هاآندارد که ضرورت  انیبندانش یهاوکارکسبو  عینابا ص یمیارتباط مستق ستمینوع اکوس نی. اکندیمخالقانه و نوآورانه  یبسترها جادیا

 است. شدهثابتبر همگان 
 

 اکوسیستم نوآوری و فناوری در ایران

را در  یانیجر جیتدربه شانیهاتیو فعال کنندیم تیاطالعات فعال یژدر بخش تکنولو یادیبزرگ و کوچک ز هایشرکتاست که  ییجا کایآمر کونیلیس یمنطقه

 اندگرفتهشکل« آپاستارت»تحت عنوان  رانیدر ا ییهااست که شرکت یبه وجود آورده است. چند سال رانیدر ا یتازگبهو  هیترک س،یانگل ن،یمانند هند، چ ییکشورها

 دیود، شاب رانیدر اکثر مناطق ا یزندگ جیسبک را ،یکه هنوز سبک سنت شیتا چند سال پرا از خود ارائه دهند.  یدیخدمات جد یژتکنولو یاند بر مبناکرده یکه سع

در کشور و پا به  نترنتینفوذ ا بیضر ریچشمگ شیاما با افزا؛ گوشش خورده باشد بهواژه  نیا یحت ایبداند و  یزیآپ چاستارت یواژه یبود که از معنا یکمتر کس

 یتوجه به بسترساز با .را رقم زد یتر و بهترراحت یرا روزآمد کرد و زندگ یزندگ یمیقد یهاروش توانیاحساس شد که م ازین نیکم اتر کمجوان یهاعرصه نهادن نسل

اص، در خ ییهاها به وجود آمد تا بتوانند با در نظر گرفتن رسالتها و شرکتاز سازمان یامجموعه جادیا یبرا یلیپتانس جیتدربهآن  یهاتیو ظرف نترنتیا یارتباط

 ادیبوده، ز به نفت یو متک یدولت ی، اقتصادگذشته یهادر طول دهه رانیاقتصاد ا کهآن لیکنند. به دل یهمکار باهم ستمیاکوس کیدر قالب  گریکدیرقابت با  نیع

 ستینوپا ن هایشرکتلزوما  منحصر در  ینوآور ستمیاکوس .بوده است یمیمعمول و قد یهاخدمات از روش یبر ارائه اشیاصل دیاره تأکنداشته و همو ینوآور یدغدغه

 ستمیاکوس لیدل نیبرخوردار است، به هم یشتریب جایگاهوجه از  نیاما چون در کشور ما ا؛ شودیمحدود نم نترنتیا یمحصوالت بر مبنا ایخدمات  یو تنها به نوآور

 یپآاستارت ستمیاکوس دیاست، شا یها عمدتا  مبحث نوآورآن ینسب تینوپا که مز هایشرکتظهور  با. شودیشناخته م یآپاستارت ستمیمعموال  با اکوس رانیدر ا ینوآور

در ذات خود  ستمیاکوس نیسبب شده تا ا یپآاستارت هایشرکتبودن  انیبندانش .آورد که تاکنون وجود داشته است حساببه یستمیاکوس نیتریرا بتوان جد رانیا

 ادجیروند ا ریمترادف در نظر گرفت. در دو سه سال اخ ینوآور ستمیرا با اکوس یپآاستارت ستمیاکوس توانیم با  یکه تقر یاگونهبهمحسوب شود،  ینوآور ستمیاکوس کی

هزار شرکت  10حدود  اکنونهماست و  دهیرس 96هزار شرکت در سال  3از  شیبه ب 92شرکت در سال  25ها از و تعداد آن ستداشته ا یاندهینوپا رشد فزا هایشرکت

 انیبندانش هایشرکت یهاتیقرار است بشوند. روند رو به رشد فعال ایو  شدهلیتبدبزرگ  هایشرکتبه  شانیهاتیفعال رینوپا وجود دارد که در مس ای یآپاستارت

کشور از  وکارکسب ینوآور را در فضا هایشرکتدرصد، رکورد  10 یاند با رشد هفتگها توانستهشرکت ینموده و برخ رانیا ینوآور ستمیبه رشد اکوس یاندهیفزا کمک

تحت عنوان  یمراکز تیمهم کشور با حما یهاپآاز استارت یبرخ .دارند یاردیلیهزارم 2شرکت نوپا در کشور وجود دارند که درآمد  5 اکنونهمآنِ خود کنند. 

کنند.  یرا عمل شانیهادهیتا ا کنندیکمک م دهیهستند که به صاحبان ا یمراکز درواقعها دهندهبازار را تصاحب کنند. شتاب یاند سهم عمدهها توانستهدهندهشتاب

. در کنندیم تیها حمااز آن ها،میت رشیو پذ هادهیا یکارشناس یبرا یندیکه با در نظر گرفتن فرآ کنندیت میمختلف کشور فعال یهادهنده در استانشتاب 60حدود 

 تیرا در جهت حما یادیز نیاست که تاکنون قوان یجمهور استینهاد ر یو فناور یمعاونت علم کند،یم تیحما ینوآور ستمیکه از اکوس ینهاد دولت نیتریاصل رانیا

رقم بزنند.  انیرانیا یرا برا ینینو یاند تا سبک زندگتالش کرده دیجد یهادهیا یریکارگبهبا  رانینوپا در ا هایشرکتنموده است.  بیتصو یپآاستارت ستمیاز اکوس

 یرگذاریأثت کند. یسازنهیشکل به نیافراد به بهتر یزمان را هم برا تیریبه دور باشد و مد ینیچننیهوا و مشکالت ا یو آلودگ کیکه از مشکالت تراف یسبک زندگ

 ستمیاکوس یاثرگذار یبا مشاهده زیمختلف دولت ن یهاو ارگان شودیمحسوب م یدولت یاقتصاد نفت یبرا یجد بیبوده که رق ینوآور به حد یپآاستارت هایشرکت

 .رندیکارگبهخود  یهاتیرا در فعال انیبندانش کردیدارند رو یسع یپآاستارت ینوآور

 

 



   98 مرداد  –36 شماره

 

 

 های تخصصیی از کتابخانهبرخ اسامی و مشخصاتیست ل

 



   98 مرداد  –36 شماره

 

 

 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

دگان خواننآشنایی بیشتر  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "آور پارسفنزیبو "شرکت  محترم مدیرعامل ،کازرونیانجناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهپیک رویش 
 

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

 

 یو جو ییآب و هوا تیوضع خصوصاطالعات در  یآورجمعو  قاتیراه شروع به تحق یثبت شد و در ابتدا 87پارس در سال  آورفن بویشرکت ز

آب  ازنظرکامل  طوربهتوانست تمام مناطق را  سال کیبه مدت  "استار یتر" ماهوارهخط  کیو گسترده نمود. با اجاره  یتخصص طوربه رانیکشور ا

 ،قاتیتحق لیپس از تکماین شرکت . نماید یهر منطقه طراح تیبا وضعمطابق  ا قیدقکند تا بتواند محصوالت خود را  رصد و شناسایی ییو هوا

 :را آغاز نمود ریز لیاز قب یمحصوالت یطراح

o یدیبریه مصرفکمفوق  یآب یکولرها 

o یدیبریه مصرفکمفوق  یگاز یکولرها DC و AC 

o یدیخورش حملقابل یانواع پاورها 

o  یابانیو خ یپارک یدیخورش یهاچراغانواع 

o یدیبریه مصرفکمفوق  یزرهایو فر یخچال DC و AC 

o یدیبریه مصرفکمفوق  یهاونیزیتلو DC و AC 

 .دیموفق به استقرار در مرکز گرد مصرفکمفوق  یدیبریه یآب یبا ارائه طرح کولرها 94سال  در
 

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

 

کرمان، ساخت و افتتاح  استان در یدیخورش روگاهیمگاوات ن 420اختراع و عقد قرارداد  کیسال استقرار در مرکز رشد موفق به ثبت  4حال پس از 

 یآب یموتور کولرها 7000 ضیجهت تعو روین پژوهشگاه قلعه گنج در استان کرمان و عقد قرارداد با یکارخانه محصوالت خود در شهرک صنعت

 شده است. یخانگ نیمشترک
 

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

 یخانگ یموتور کولرها ضیجهت اجرا پروژه تعو یالتیتسه رویپژوهشگاه ن یصنعت برق و انرژ یشرکت توانست از صندوق پژوهش و فناور نیا

 کند. افتیدر
 

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

 

ه جز ک بوده است یمشکالت مال برابردر  یستادگیو ا هامیتحرو تحمل  ینیرقابت با محصوالت چ یکنون طیمهم شرکت در شرا یهاچالشاز  یکی

 باشد.نمی حلقابلهای مربوطه با حمایت دستگاه
 

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

 اید؟داده

 

همکاری  گیریدر آن مرکز برای شکل مستقرآور پارس در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی با چندین شرکت فن استقرار شرکت زیبو در طول

 که متأسفانه ثمربخش نبوده است. ی ایجاد شدتمالاتع
 

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

 

آن کمک  به ترت بیشتر و در اختیار قرار دادن تسهیالت مناسببرای اینکه یک واحد فناور به اهداف خود دست پیدا کند، نیاز است که دولت با حمای

 کند.

 

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

 

ده فناورانه ای بط بامحصوالت مرت ژهیوبهمحصوالت تولید انبوه برنامه این شرکت پس از خروج از مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی،  نیترمهماز 

 .باشدیم گسترده طوربهداخلی و خارجی  هایبازارو ورود به خود 
 

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

 

، دست رفتیماز آن انتظار  بلندمدتبازار و کمبود نقدینگی و بودجه این شرکت فقط توانست به اهداف ابتدایی خود که در بارنامه  نوساناتبه علت 

 دستیابی به دیگر اهداف محیا نگردید. پیدا کند و متأسفانه شرایط برای



   98 مرداد  –36 شماره

 

 

میبدان شتریب  
 ( چیست؟GAMIFICATIONگیمیفیکیشن )

، سازکارهای، سازیباز شهی( استفاده از اندیکار ی)باز شنیکیفیمیگ 

 یشاد جادیا یبرا ایرایانه یهایباز ژهیوبه ،یباز عناصرو  هاکیتکن

 یریادگیو  ندهایحل مسائل، بهبود فرآکاربران در  اقیاشت شیو افزا

اربران ک ،فناوریبه کمک  یسرگرم جادیبا ا شن،یکیفیمیگ .باشدیم

 هنیو با استفاده از زم کندتشویق می موردنظرانجام رفتار  را برای

کسب مهارت  بهرا  هاآن ،یبه سمت بازجذب  یانسان برا ذهنی

 رقابت با ،یازدهی)مانند امت یباز عناصراز  استفاده .کندمی تیهدا

 روش یک ناعنوبه معموال  ،هاحوزهدیگر ( در یباز نیقوان گران،ید

خدمت  کیکردن کاربران با  ریو درگ قیتشو منظوربه برخط یابیبازار

 هایاستفاده از باز یبه معن شنیکیفیمیگ .رودبکار می محصول ایو 

 ادجیا یندارند، برا یباز تیکه ماه ییهانهیدر زم گونهیو تفکرات باز

 .به اهداف خود است دنیرس منظوربهدر افراد  زهیتعامل و انگ

 2018کرد که تا سال  ینیبشیگارتنر پ قاتیتحق شرکت

 ...آمازون و ،یبیا سبوک،یف یاندازهبه شنیکیفیمیگ یهاسیسرو

 هایروش یجهان یهادرصد از سازمان 70از  شیمهم خواهد بود و ب

 رییتغ ایگونههب انیبا مشتر شتریتعامل ب باهدفخود را  یابیبازار

 نشیکیفیمیگ شنیکیاپل کیحداقل  یهر سازمان کهخواهند داد 

 رییبا تغ شنیکیفیاز گم توانندیمختلف م یوکارهاکسب داشته باشد.

در  جیروش را کیرفتار کاربران به نفع خود استفاده کنند. 

 احبِص موردنظراست که کار  یربرانپاداش دادن به کا شنیکیفیمیگ

 ییازهایامت ایمدال  توانندیها م. پاداشدهندیرا انجام م وکارکسب

 .کاربران باشند یتخصص و دستاوردها بر اساس

الن کاز  یمندبهره یبرا یعمل راهیک شنیکیفیمیگعالوه بر این  

عملکرد بهتر، محرک  یبرا زهیانگ جادیابزار قدرتمند در ا یک و داده

با  ادهدکالن تحلیل است.  یرقابت تیمز کی جادیوکار و اکسب جینتا

کاربران، انواع محتوا و  یگسترده در مورد رفتارها نشیب یارائه

 دنشویباعث م نی. همچنشوندیم جیباعث بهبود نتا هاتیفعال

 رایبدهند.  قیرا تطب هازهیمختلف کاربران و انگ یها رفتارهاشرکت

ها ر از دادهفرات دیها باشرکت شنیکیفیمیارزش از گ نیشتریب افتیدر

یم دایرفتار کاربران را پ یچگونگ کهنیعالوه بر ا دنکن یو سع دنبرو

 ستمیس ،شتریب یخالقانه یهادهیتا با ا دنابیب زیآن را ن ییچرا ،دنکن

 . دنرا بهبود ده

 میاز مفاه یشامل تعداد شنیکیفیگم :شنیکیفیمیگ یوانشناسر

و  قیاست. تسلط عم تیرفتار و شخص زش،یشامل انگ یروانشناس

 شنیکیفیگم یاجرا یمهم برا یدهایاز کل یکی میمفاه نیدرک ا

 .مناسب است

 :شنیکیفیمیگمراحل 

یمرحله را م چهار شودیم یکه وارد باز یکاربر زمان یطورکلبه 

 :گذراند

از  ایویژگیکجا و به چه  ،یک ،گونه چه (:Discovery) فکش -1

 .شناسدیم شماراوکار کسب

 یکه کاربر وارد باز یبار نیاول (:Onboarding) یبه باز ورود -2

 .شودیمشما  وکارکسب

 .و گذراندن وقت یشدن مخاطب در باز ریدرگ (:Scaffolding) تکرار -3

 یحت ایباشد  یاز باز یبه علت خستگ است . ممکنستین یتمام شدن باز یبه معن لزوما است که  دهیرس یباز انیکه کاربر به پا ییجا (:End Game) خروج -4

 شود. یبرود و باعث ترک باز نیاول، حس رقابت در کاربر از ب ۀدر رتب یبعد از گذشتن مدت است ممکن
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 برق و انرژیصنعت های نوین در حوزه رصد فناوری               
               

 های هوابرد انرژی باد سیستم یفناور 

در حال ظهور در  یهایفناوراز  (AWESs)های هوابرد انرژی باد سیستم

دستیابی به مقیاس  ،نظری ازلحاظ .است ریپذ دیتجد یهایانرژحوزه 

این  یریکارگبهیکی از دالیل مهم جذابیت  ،تولید برقدر مگاوات 

از دو جزء اصلی شامل یک سیستم روی  یطورکلبه AWESs. هاستستمیس

کدیگر مکانیکی به ی لهیوسبهزمین و سیستم دیگر در ارتفاعی از زمین که 

ق در ، تولید برهاستمیساست. در برخی از این  شدهلیتشکمتصل هستند 

و در برخی دیگر در سیستم هوایی یا  (GG-AWES)سیستم روی زمین 

اخیرا  یک شرکت آلمانی به  .ردیگیمانجام  (FG-AWES)بخش پروازی 

مانند بادبادک تفریحی از که  معرفی کرده استکایتی را  Sky Sailsنام 

کشد، باد کایت را باال می طور کههمانگیرد و سپس، اوج می زمین سطح

عدد هشت  به شکلشود که در مسیری مارپیچی )ای تنظیم میگونهبه

ت و تواند با سرعت ثابمی، بیترت نیبدآسمان حرکت کند و  انگلیسی( در

کابل از روی قرقره، موجب گردش قرقره شود. این چرخش  باز شدنبهینه با 

، برخی از در مقابلکند. هم میی الزم برای مولد را فرانیروی محرکه

ن روی زمی حتما  گویند که الزم نیست تولید برق های پیشنهادی میطرح

 کامال ، رویکردی (Makani) ماکانیمانند  هاشرکت. برخی انجام شود

است. این شرکت قصد دارد تمام ژنراتورها را روی  گرفتهشیپدر را متفاوت 

متر سوار کند و آن را به آسمان  26های هوانورد بدون خلبانی با طول بال

 شدهیجاسازمتر  500 طوربهدرون کابل مهار هواپیما، کابل برقی  .بفرستد

کنند که در ظرفیت کامل و برق تولیدی ژنراتورها را به زمین منتقل می

 .رسدکیلووات می 600خود به 

باید اذعان کرد تولید انرژی از بادهای قدرتمند ارتفاعات باالیی زمین  

ای هایی برجایگزین به دنبالجذاب است. در دنیایی که سخت  واقعای ایده

و  ی نویدبخشی باشدتواند گزینهوری میهای فسیلی است، این فناسوخت

تواند رنگ انداز چقدر میرو مشخص خواهد کرد این چشم سالیان پیش

 .بگیرد به خودواقعیت 

 

 کارنیکان اندیش پارسشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 یفرزانه جاجرم حانهیخانم ر: یرعاملمد

 88376889: تماس شماره  

 reyhaneh_farzaneh65@yahoo.com :الکترونیک پست  

 :محوری ایده

 یخودکار شبکه برق مبتن لیو تحل یسازادهیسامانه پ یاندازو راه یطراح

 GISبر 

 :فعالیت زمینه

 یافزارو نرم یمهندس یفن

 :طرح خالصه

انتقال و  یهاشبکهمناسب از  یبرداربهرهو  یزیربرنامه ،یطراح یبرا 

 گرلیتحل یافزارهانرمبرق، انجام مطالعات شبکه با استفاده از  عیتوز

انجام  یاست. برا تیحائز اهم اری( بسDIgSILENTو  CYME)مانند 

شبکه برق با تمام  ستیبایم لگر،یتحل یافزارهانرممطالعات شبکه در 

شرکت  نیاشود.  یسازهیشبو  یسازمدلمذکور  یافزارهانرمدر  اتیئجز

در  "GISبر  یخودکار شبکه برق مبتن لیو تحل یسازادهیسامانه پ"با طرح 

 یطرح، فراهم نمودن بستر مطالعات نیا یاست. هدف اصل شدهرشیمرکز پذ

رق شبکه ب کینامیاطالعات د تیریشبکه برق و مد تیوضع نیمنطبق با آخر

 عیشبکه توز ودکارطور خشده است که بهارائه یستمیطرح س نی. در اباشدیم

 یافزارهانرم طیدر مح GIS طیشده از محانجام راتییتغ نیبرق را با آخر

طرح مذکور،  نیکند. همچن یسازادهیپ DIgSILENTو  CYME گرلیتحل

 GIS طیدر مح جینتا شیانجام مطالعات شبکه ازجمله پخش بار و نما تیقابل

 دارد. گرلیتحل یافزارهارا دارد بدون استفاده کاربر از نرم
 

 بازار هدف:
 های توزیع برقبخش 

 

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      

     

 
  

 
 

 
 

 

 

  

@eptp_inc 

 

 انتهای بلوار شهید دادمان،تهران، شهرک قدس،             

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 

    

 
 -شاهرود یدانشگاه صنعت، برگزارکننده: 1398 آذر 27، "هوشمند یهاستمیو س گنالیکنفرانس پردازش س نیپنجم" .1

 .شاهرود

برگزارکننده: ، 1398 دی 30 ،"دیجد یهایفناورو  یدر علوم مهندس روزبهو  نینو یکنفرانس دستاوردها نیششم" .2

 .مشهد یدانشگاه فردوس -یدانشکده مهندس-مشهد -رانیهوشمند ا یهاستمیسانجمن  -مشهد یدانشگاه فردوس

، برگزارکننده: 1398 بهمن 26، "کیو مکان وتریبرق، کامپ یدر مهندس نینو یهاافق یالمللنیب شیهما نیپنجم" .3

 .رشت -النیاستان گ یصنعت یمهندس جیسازمان بس

 چندمنظوره یهنر یموسسه فرهنگ: برگزارکننده، 1398 اسفند 14 ،"یو هوش جمع یکنفرانس محاسبات تکامل نیچهارم" .4

 ساری. -ریتدب شیشرکت فردا پرداز پو یقائم با همکار شهیمعراج اند
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