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 سخن نخست             

 

  

 ه؛ کمجازی و حقیقی است تعامالت و ارتباطات درون شبکه تلفیقی از ارتباطات

ژه پرو کیمشترک گرفته تا هدف انجام  یفناور ایبه دانش  یابیدستبرای هدف 

د چن ایدو  نیب داریپا ایرابطه موقت  کی جادیموجب ا تواندیمشترک، همه و همه م

 .عضو شود

 دستاوردهای حاصله توسط شبکه

شرکت از فعاالن  600 و یقیعضو حق 5000از  شیشبکه ب 1398در تابستان سال 

ت ارائه و تعامال یبرا ینیرا دارد که در بستر شبکه خدمات نو یو فناور یحوزه نوآور

 ادجیدر دست ا یدر حال حاضر امکان نیهمچن است. گرفتهشکلاعضا  نیب یخوب

 یبرا یشگاهیو آزما یقاتیبر آن اشتراک گذاشتن مراکز تحق یاست که مبتن

 یقاتیو تحق یشگاهیموقت آزما یبه فضا ازیکه ن یتا افراد شدهفراهمها مجموعه

 یبرا یلیدرمان تکم مهیخدمات ب فضاها استفاده کنند. نیدارند بتوانند از ا

شبکه بوده است به  موردتوجه یهاتیفعال گریکوچک و نوپا هم از د یهاشرکت

 مهیشبکه از خدمات ب یاندازکه تا قبل از راه یهزار نفر از افراد 6 تاکنونکه  یشکل

گزاف  هاینهیمحدود و با صرف هز اریبس صورتبه ایمحروم بودند و  یلیدرمان تکم

موضوع امکان  نیتحت پوشش قرار گرفتند. همچن کردند،یاز آن استفاده م

انجام پروژه و  یدرازا یخدمت سرباز یاز کسر ختهیافراد مستعد و فره یمندبهره

هم در مرحله  خودشان یها)هر دو( در شرکت هیانجام خدمت در قالب امر ای

فناور و  یهاشرکت درکه  یتا افراد شودیفراهم م یبخش بستر نیاجراست. در ا

با  ایخود را در همان مجموعه بگذرانند و  یخدمت سرباز کنندیکار م انیبندانش

خدمت  یهستند کسر که در آن مشغول بکار یفناورانه شرکت یهاهانجام پروژ

راک بر آن اشت یاست که مبتن جادیدر دست ا یدر حال حاضر امکان نی. همچنرندیبگ

ه ک یتا افراد شدهفراهمها مجموعه یبرا یشگاهیو آزما یقاتیگذاشتن مراکز تحق

فاده فضاها است نیدارند بتوانند از ا یقاتیو تحق یشگاهیموقت آزما یبه فضا ازین

به خدمات معاونت  یدسترس یسازکپارچهیاز موضوع  یبخش زین عالوهبهکنند. 

در دست اقدام  زین گرید یو بخش شدهفراهمدر آن  یعلم و فناور یهاو پارک یعلم

عه در شبکه، توس یو فن یقانون یاست. الزم به ذکر است که با فراهم شدن بسترها

ذاب ج اریاتفاقات بس یزودبهدر شبکه سرعت گرفته و  نیشبکه و ظهور خدمات نو

 خواهد بود. فردمنحصربهدر شبکه خواهد افتاد که در کشور  یاژهیو و
 ...ادامه در صفحه هشت                                                                                 

 

 معرفی شبکه نوآوری تهران

با حضور فعال  بنیاندانشتوسعه اقتصاد  کردیبا رو« شـبکه نوآوری تهران»

، وکارکسبخدمات  ارائه یالزم برا یبسترها جادیا با انیبنفناور و دانش یهاشرکت

 نیست. اا شدهسیتأس یانسان هیو سرما فن بازارو سالمت،  مهیب یمجاز یبازارها

یم دهی( نامTInet:Tehran Innovation network) نتیت اختصاربه کهشبکه 

 یفناور یهاافراد نوآور، مجتمع ان،یبنفناور و دانش یهااز شرکت تیبا حما .شود

خود ارائه  یرا به اعضا یسازیو خدمات تجار یقانون یهاتیو حما ایمزا ،یو نوآور

 یسازتیو ظرف یو نوآور یفناور بومستیزتوسعه  یبرا یو بستر مناسب کندیم

 .کندیتا بازار را فراهم م دهیا رهیزنج ییافزاتوسعه دانش و هم یبرا

اد در اقتص بنیاندانشو ارتقا سهم اقتصاد  ییافزاهم جادیهدف بلندمدت شبکه ا

 جادیا قیاز طر ییافزاهم جادیدر ا یلگریتسه آن مدتکوتاهکل کشور است و هدف 

با بخش  تیارتباطات در سه سطح ارتباط حاکم نیتعامالت و ارتباطات است. ا

ها و افراد با بازار و ارتباط شرکت باهم فرادا نیها و همچنارتباط شرکت ،یخصوص

 یهاییافزاهمتعامالت و  نیا یریگکه در صورت شکل شودیم فیو مردم تعر

 شبکه محقق خواهد شد. بلندمدتحاصل از آن، اهداف 

شور ک یو فناور ینوآور ستمیدر اکوس یکه به نحو یو حقوق یقیهر فرد حق درواقع

باشد  پرداز دهیاچه  ،رندهیخدمت گباشد و چه  خدمت دهندهچه  کند،یم تیفعال

 نیدر ا تیبه فعال لیکه تما یتر هر فردگسترده صورتبه ایو  دهیا داریو چه خر

 .باشداز شبکه  یعضو تواندیمرا دارد  ستمیاکوس

 مزایای شبکه

موضوع همان بحث تعامالت و ارتباطات  نیاول دیآیم انیبحث شبکه به م یوقت

یعناصر شبکه، خود ف نیتوسعه ارتباطات ب درواقعدرون شبکه است،  واررهیزنج

خدمات  ردیارتباطات شکل بگ نیا یاست، وقت مهمشبکه  یاعضا یبرا نفسه

 هعالوبه ابدییم عیهم تسر ازهایبه ن ییو پاسخگو رسدیبه عرصه ظهور م یدیجد

 بومستیزبه عناصر  یدسترس یکپارچگیبه خدمات و  یدسترس یکپارچگیبحث 

ت عناصر نسب یرقابت یهاتیمز یگرو جلوه تیشفاف جادیاست که موجب ا انیدر م

نوپا و استارت یهاحضور شرکت یبرا هالزم به ذکر است شبک .شودیم گریکدیبه 

ارتباط  یبا برقرار توانندیها ممجموعه نیگرفته و ا در نظررا  یاژهیها فرصت وآپ

 مند شوند.فرصت بهره نیساده از ا اریبس یندیبا شبکه در فرآ
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 عضو جدید خانواده

گذاری توسعه و سیاست شرکت

 سامان توس
 

هشدار »پلتفرم  یطراح"شرکت با طرح  نیا

اد اقتص یهاروشبا  ییکسایپ منظوربه «یخاموش

 .است شدهرشیپذدر مرکز  "یرفتار

با استفاده  شودیتالش م «یهشدار خاموش»طرح  در

کاهش مصرف  نهیدرزم یاز مطالعات علم اقتصاد رفتار

 یهازهیانگ جادیو ا یبرق و با اعمال مداخالت رفتار

ه ب قیخانوارها( را تشو ژهیوبهمشترکان برق ) ،یفرد

 بارکیپدر ساعات  ژهیوبهکاهش مصرف برق داوطلبانه 

با استفاده از آمار و اطالعات موجود  حطر نیکند. در ا

که با توجه  یمناطق برق کشور، یدرهایها و فاز پست

هوا  یهمچون دما ییرهایمصرف و متغ یخچهیبه تار

 صورتبهبرق مواجه هستند،  یقطع یبا احتمال باال

منطقه،  میو به افراد مق شدهییشناسا یروزانه و ساعت

د. شوبرق ارسال  یعبر احتمال قط یمبن یهشدار امیپ

 یکوتاه و حت امیپ ،یتماس تلفن قیهشدارها از طر نیا

ساکن آن مناطق  یبه خانوارها شنیکیاپل قیاز طر

طرح با توجه به دانش اقتصاد  نی. اشودیمارسال 

است  شدهیطراح یاگونهبه هایباز یهیو نظر یرفتار

در صورت عدم  نکهیاز ا یافراد با آگاه رودیمکه انتظار 

ساعت  کیمثالً ) یکاهش مصرف خود در بازه کوتاه

عدم اختالل  ی، براشوندیمبرق مواجه  ی( با خاموشیآت

ز خود ا یکیالکتر لیروزانه و حفظ وسا یهاتیفعالدر 

 اینوسانات برق اقدام به کاهش مصرف برق کنند و 

 یکیالکتر لیاز وسا یکردن برخ یحداقل با خاموش

 .کنند تها محافظخود از آن

 

 است نیطرح ا نیمربوط به ا یدر باز توجهقابل ینکته

برق به همراه درخواست  یبر خاموش یکه هشدار مبتن

 تیاز مسئول یبخش ان،یکاهش مصرف برق از مشتر

کننده واگذار خواهد کرد و برق را به مصرف یخاموش

مربوطه،  نیمسئول انیم یاز خاموش یتینارضا زانیم

 می( تقسگانیمثال همسا یراخانوارها )ب ریخانوار و سا

که ارسال هشدار  دهدینشان م یباز نی. حل اشودیم

 یو کاهش مصرف برا ریشرکت توان یبرا یخاموش

 .هست یباز «تعادل نش» انیمشتر

تا با استفاده از اقتصاد  شودیطرح تالش م نیا در

کاهش  یاجتماع ینهیمربوط به به یرهایمتغ ،یرفتار

 یفرد یسازنهیبه یهایریگمیمصرف برق را وارد تصم

ار رفت کیحصول  یمشترکان کرده و رفتار افراد را برا

 هماهنگ سازد. یاجتماع ینهیبه

سال سوم  یبرا د،ینمایم تیفعال "یبرق یخودروها

راستا  نیمرکز قرار خواهد گرفت. در هم تیموردحما

 یمحور دهیا"صبا با  اتشیآر انیدو شرکت ل

 "اتارتعاش نگیتوریمان ستمیس دیو تول یطراح

 یمحور دهیگهر با ا یانرژ دیو توسعه جذب خورش

 زین "یبرق یو ساخت شارژر خودروها یطراح"

ز مرک سهیرئئتیهسال سوم را از  یاستقرار برا وزمج

 دهیقشم با ا ستمیس رامونیشرکت پ کسب نمودند.

و ساخت خلوص سنج  یطراح" یمحور

 دیو تمدسال استقرار در مرکز  کیپس از  "دروژنیه

 انیشرکت در م نی، آخریقرارداد استقرار سال آت

 یهاتیاز حما زیسال بعد ن یبود که برا ییهاشرکت

 برخوردار خواهند بود. مرکز
 

برگزاری نشست تخصصی 

 یهاشبکه لیو تحل یسازهیشب

 و GIS بر یبرق مبتن عیتوز

 آن یرو شیپ یهاچالش

پژوهشگاه  یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور

ست پارس نش شیاند کانیشرکت کارن یبا همکار روین

 عیوزت یهاشبکه لیو تحل یسازهیشب" یتخصص

 "آن یرو شیپ یهاو چالش GIS بر یبرق مبتن

در سالن  1398 وریشهر 6را در روز چهارشنبه مورخ 

 .برگزار نمود رویپژوهشگاه ن یرودک
 

 
 

 نینشست که با حضور مسئول نیبخش نخست ا در

 یتابعه برگزار شد، آقا یهاصنعت برق و شرکت

ه مرکز ب یبانیپشت ریعنوان مدبه یمهندس غالمشاه

 "یصنعت برق و انرژ یمرکز توسعه فناور یمعرف"

روژه پ ریعنوان مدبه یاثیغ دکتر یپرداخت؛ سپس آقا

اعته س میون کیدر دو بخش  شیاند کانیشرکت کارن

 لیو تحل یسازهیشب یرو شیپ یهاچالش"به ارائه 

ها و کار جهت چالشارائه راه"و  "برق عیشبکه توز

 نیا انیاقدام نمود. در پا "کایسامانه کارن یمعرف

 یپانل پرسش و پاسخ با حضور زین یروز مینشست ن

رق ب یعیاز شرکت توز یو مهندس بالد یاثیدکتر غ

 اهواز انجام شد.
 

 

 

 اخبار مرکز
 برگزاری کمیته پذیرشالف( 

 

در  1398در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیهشتم

، جلسه نی. در ابرگزار شد ورماهیو هفتم شهر ستیب

ابزار  شرفتهیپ زاتیتجه راتیتعم" یهاطرح

 یابر یو کسب دانش کاف یکیو الکترون قیدق

 یجانب آقا از "هاآناز  یو ساخت برخ یطراح

طرح سامانه  نیتدو"ف، طرح واق یتیحم دیوح

 یهاشرکت کیاستراتژ یهااخصش کپارچهی

 ینیحس درضایحم یاز جانب آقا "(مایبرق )طرح س

 ریپذ دیتجد یموتور مبدل انرژ"و طرح  یانیآشت

 یبروجل یمصطف یاز جانب آقا "به برق ایامواج در

 نیا یقرار گرفت. پس از بررس یابیو ارز یموردبررس

 یتیحم دیوح یطرح آقا رش،یپذ تهیدر کم هاطرح

 دیشد و مقرر گرد رفتهیرشد پذ شیپ قالبواقف در 

 هتیکم یطرح، مجددًا در جلسات بعد لیپس از تکم

مطرح گردد. در ادامه، پس از ارائه طرح دوم توسط 

طرح  یو نقد و بررس یانیآشت ینیحس درضایحم یآقا

 ش،ریپذ تهیکم یفوق توسط داور محترم طرح و اعضا

 فقتمرکز موا یاعضا با ارسال طرح فوق به شورا

 ارائه شد که پس یبروجل یطرح آقا ان،ینکردند. در پا

 یطرح، اعضا نیدر ارتباط با ا نظرتبادلاز بحث و 

با ارسال طرح فوق به شورا موافقت نکردند و  تهیکم

و رفع نواقص طرح،  لیکمدر صورت ت دیمقرر گرد

 مطرح گردد. تهیکم یمجدداً در جلسات بعد

  

 وپنجمین شورابرگزاری شصت( ب

 
 

 مورخ شنبهسهمرکز در روز  یشورا نیشصت و پنجم

 نی. در ابرگزار شدطرح  کی یبا بررس 05/06/98

مژده تحت عنوان  نیالدشهاب یجلسه طرح آقا

و  ساخت دستگاه مولد توأمان برق و یطراح"

 مژده به یقرار گرفت. در ابتدا آقا یموردبررس "گرما

از جانب  قارائه طرح خود پرداختند و سپس طرح فو

قرار گرفت.  یو بررس موردنقدمحترم شورا  یاعضا

شورا با استقرار طرح فوق در مرکز  یاعضا تیدرنها

 6رشد به مدت  شیدر قالب پ رویرشد پژوهشگاه ن

 طرح لیماه موافقت کردند و مقرر شد در صورت تکم

شورا مطرح  یمدت، مجدداً در جلسات آت نیدر ا

 گردد.
 

 

 کمیته تمدیدبرگزاری ( ج

 

چهار شرکت توانستند نظر مثبت  ورماهیشهردر 

ادامه استقرار در  منظوربهمرکز را  سهیرئئتیه

ه ک ریتان ی. شرکت خدمات انرژندیمرکز جلب نما

 دهیو با ا ستامرکز  یرحضوریغ یهااز شرکت

 عیرـارژ سـش یهاستمیاخت سـس" یمحور
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 فناوری نوآوری ایران بومستیز: کوتاه علمی یک بحث
 یابیدست یبرا یکشور و بسترساز یتوسعه فناور یاصل یگذاراستیسموضوع است  یامروز افتهیتوسعهدر جوامع  بنیاندانشاز ارکان اقتصاد  یکی یو نوآور یفناور بومستیز

ر دشود. میکرده  حیرا تشر بومزیست نیا یهاتیفعال این مطلبها( است که در پآ)استارت نوآورانه وکارهایکسبو  یفناور بومستیز حمایت ازو  انیبنبه اقتصاد دانش

 شرح زیر است: بهکه وجود دارد  یمختلف یهابخش یو نوآور یفناور بومزیست
 

 :انیبندانش یهاشرکت -الف
هدف است.  یارائه آن در بازارها قیثروت از طر دیتول یو در گام بعد یراهبرد یهایفناور نهیزمدر یعلم داتیتول یسازیها در وهله نخست تجارشرکت نیا یفلسفه وجود 

 .الگو است نیدر سراسر کشور نشانه موفق بودن ا انیبنشرکت دانش 4500وجود 
 

 ها:پآاستارت اینو  وکارهایکسب -ب

 .پ در کشور مشغول به کار هستندآاستارت 6000از  شیخدمات مشغول هستند که اکنون ب ایمحصوالت  دیبه تول ینیکارآفر باهدفهستند که  یینوپا ایکوچک  یهاشرکت 
 

 :یو فناورعلم  یهاارکپ -ج
پارک  45از  شیاست اکنون ب انیبندانش یهاکاالها و خدمات نوآورانه و کمک به توسعه بازار شرکت یسازیتجار یبستر مناسب برا جادیها اپارک نیاهداف ا نیتراز مهم یکی

 است. سیپرد یپارک فناور ایمنطقه غرب آس ارکپ نیتربزرگدر کشور فعال است و  یو رشد فناور یابیبازار نهیزمدر یعلم و فناور
 

 :یمراکز نوآور -د
 یمرکز نوآور 180از  شیب یبا پراکندگ انیبندانش وکارهایکسب یسازیتجارنو و  یهایخلق فناور ریخالقانه در مس یهادهیا ییشکوفا یبرا یسازنهیزم منظوربهمراکز  نیا 

 .مرکز رشد در سراسر کشور است 600در سراسر کشور و 
 

 :ینوآور یهاکارخانه -ه
. حوزه و پژوهشگران و نوآوران است نیبه ا مندعالقه گذارانهیسرما یو نقطه تالق سوکیاز  انیبننوپا در عرصه اقتصاد دانش وکارهایکسب ییگردهما یبرا یها محلکارخانه نیا

 .است یسازکشور در حال ساخت و آماده یشهرهاکالن گریهم در د یاست و تعداد جادشدهیا یآزاد یرتهران به نام کارخانه نوآو دو  ایکارخانه منطقه غرب آس نیتربزرگ
 

 ها:ندهدهشتاب -ز
و  یریگشکل یرا برا نهیو زم کندیحوزه فراهم م نیها در اپآوکارهای نوپا و استارتکسبافراد و  ینوآورانه به محصول را برا دهیا کی لیتبد یالزم برا یمراکز بسترها نیا

 .کندیآماده م یو پژوهش یها و مراکز علمشرکت نیا یاز سو هیجذب سرما
 

 نخبگان: یمل ادیبن -و

کارآمد و فعال و مستعدان  یروهایاز ن تیبا حما ادیبن نی. ارندیگیقرار م یو معنو یماد یهاتیچتر حما ریو ز شدهییشناساو برتر کشور  یقیحق یاستعدادها ادیبن نیدر ا

 .کندیفراهم م انیبندر اقتصاد دانش هاآن ینیآفرنقش یرا برا ریکشور مس سازندهیآ
 

 :یو پژوهش یها و مراکز آموزشدانشگاه -ح
 قیاز طر هاآن یسازیو تجار یکردن تجارب پژوهش ریتکرارپذ یاند وارد فضامراکز کسب کرده نیکه از ا یعلم هیبا استفاده از بن یها و مراکز پژوهشدانشگاه النیالتحصفارغ

 .هستند انیبندر اقتصاد دانش یانسان یروین کنندهنیتأمخالصه  طوربه. شوندیم انیبندانش یهاشرکت
 

 :یسرآمدان علم ونیفدراس -ط
پژوهشگران  یدائم یکشور در جهان موظف است به شکل یعلم تیانداز مرجعبه چشم یابیدست یاست برا یجمهوراستیر یو فناور یمعاونت علم رمجموعهیزمرکز که  نیا

 .به عمل آورد هاآنالزم را از  یهاتیکرده و حما ییکشور را شناسا یبرجسته علم
 

 :یراهبرد یهایفناور یشگاهیشبکه آزما -ی
 شدهلیتشک یشگاهیمختلف آزما یهاو در بخش یمعاونت علم یاز سو یو راهبرد شرفتهیپ یهایفناور یهاکشور در حوزه یشگاهیآزما یهایتوانمند ییافزاهم یمرکز برا نیا

 .شودیم شتهکشور به اشتراک گذا یشگاهیآزما زاتیتجه نیترشرفتهیکه پ یاست. محل
 

 :رانیا یفن بازار مل -ک
 .دهدیرا انجام م فهیوظ نیا نیطرف ازیموردنبا ارائه اطالعات  یفناور معامالتکه بنگاه  ییاست. جا یعرضه و تقاضا در حوزه فناور یهاطرف یمرکز محل تالق نیا
 

 کانون پتنت: -ل
اشته د دورنگهموارد  نیمربوط به ا یهاو افراد نوآور را از دغدغه یفناور یهاشرکت تیمربوط به ثبت حق مالک یحقوق یهاتیکانون با تمرکز بر فعال نیا قیاز طر یمعاونت علم

 .کندیم نیتأم شانیهاتیفعال ندهیرا از بابت آ هاآنخاطر  تیو امن
 

 از پژوهشگران و فناوران: تیصندوق حما -م
 .جام رساندناالزم را به  یهاتیمحور حمادانش یپژوهش یهاتیکشور از فعال یعلم گاهیجا باال بردن منظوربهصندوق موظف است  نیا 

 

 :هیسرما نیتأم یهاصندوق - ن
 .کندیارائه م هاآنو توسعه بازار به  دیتول شیافزا یرا برا نهیکوچک زم یفناور یهاشرکت یمال تیفعال هستند با حما یها که اغلب در بخش خصوصصندوق نیا
 

 :یفرهنگ عیخالق و صنا یهاشرکت -س
 .کرد دایتر دست پسازنده یبه تعامل یو صنعت یفرهنگ یاقتصاد یهاحوزه نیب دیجد یکردیبا رو شودیتالش م نجایدر ا

 

 :ییو شکوفا ینوآور صندوق -ع
 .کندیم تیحما هاآناز  انیبندانش یهادر شرکت یگذارهیدر کشور است که با سرما ریخطرپذ گذارهینهاد سرما نیتریاصل نجایا
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 : مرکز تعامالت یفناور تبادلتوسعه صادرات و  دوریکر -ف

یم یسازنهیزم زین یجهان یها به بازارهاپآو استارت انیبندانش یهاصادرات محصوالت شرکت یبرا طیبخش از معاونت عالوه بر مشاوره و آموزش صادرات کاالها شرا نیدر ا

 .است شدهانجامبخش  نیا یخدمات از سو نینمونه از ا 3394. تاکنون شود
 

 ساخت داخل: یشگاهیو مواد آزما زاتیتجه شگاهینما -ص

 ییتمرکز دارد. هدف از برپا یداخل یشگاهیمحصوالت آزما یساز بر ارائه و بازار شودیبرگزار م یمعاونت علم یاز سو بارکیکه هر دو سال  یشگاهیو نما یتیحما دادیرو نیا

 .حوزه است نیو کاهش واردات در ا یمل یهایتوانمند شیافزا دیآیبه شمار م انیبنشتوسعه بازار محصوالت دان یموفق برا ییکه الگو شگاهینما نیا
 

 ساخت: رانیو خدمات ا کالهااز  تیو حما یسازفرهنگ -ق
 داتیتول قیآن از طر جیو انتشار نتا شودیم برگزارعنوان  نیبا ا یادوساالنهجشنواره  انیبندر اقتصاد دانش یداخل داتیاز تول تیمحتوا در حما دیو تول یساز انیجر باهدف 

 .شودیمنجر م نهیزم نیدر ا یساز انیجرها به و رسانه یاجتماع یهادر شبکه ییمحتوا
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 هادهندهشتابی از برخ اسامی و مشخصاتلیست 
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

آشنایی  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "گهر یانرژ دیتوسعه جذب خورش"شرکت  محترم مدیرعامل ، خورده چیجناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهخوانندگان پیک رویش بیشتر 
 

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

 تسیزطیدر حفاظت از مح رگذاریتأث یهاتیفعال ریو سا یدیخورش یهاروگاهیباهدف احداث ن گهر یانرژ دیتوسعه جذب خورش یشرکت مهندس

صنعت  یدر مرکز توسعه فناور "های برق و شیرهای هوشمندمهندسی و تولید شارژ" یمحور دهیبا ا 96و از مردادماه  تأسیس 1395در سال 

 .دیمستقر گرد یبرق و انرژ
 

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

 قیراز ط نیسنگ یبرق یشارژر خودروها یداخل دیشرکت که همانا تول یمحور دهیا شبردیسال استقرار در مرکز عالوه بر تالش در پ ۲در طول مدت 

مصرف کنگان در  یکه مناسب برا لوواتیک 3باقدرت  یبرق یهاکلتیموتورس یداخل دیتول یبرا یمعکوس بوده است . اقدامات مؤثر یمهندس

 :انجام داده است ریبه شرح ز باشدیشهرستان تهران م

o یبرق یهاکلتیموتورس دیخط تول احداث،  

o از سازمان صمت یبردارپروانه بهره اخذ، 

o خودرو یاستاندارد مل یگواه اخذ، 

o گاندکنندیبه تول یسپاربرون قیاز طر نیها ، دوشاخ عقب ( و ز)شامل بدنه کامل ، جک کلتیموتورس یقطعات فلز هیداخل کل دیتول 

 ، ویداخل

o باشدیم یبرق یهاکلتیموتورس گرید یهامدل دیکه از اجزاء مهم و مؤثر در تول کلتیو ساخت کنترلر موتورس یآغاز طراح. 
 

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

 یادوره یهاییگردهما نیو همچن یرسانکه از طریق اطالع یمحور دهیا یدارا یهاشرکت یرو ارتباط رو در یبرقرار یدر مرکز برا جادشدهیشرایط ا

 کارها شده است.  شرفتیو بهبود و پ یفکر ییافزاموجب هم ردیپذیمستقر صورت م یهاشرکت
 

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

یم یو مشکالت اقتصاد هامیاز تورم و تحر یناش ینوپا با آن مواجه هستند مسائل مال یهاها خصوصاً شرکتکه اکثر شرکت ییهااز عمده چالش

 10 یدیخورش روگاهیاحداث ن یبرا یتخصیص نیزم لیدر تحو ازحدشیب ریشرکت مشکل تأخ نیمبتالبه ا ی. عالوه بر آن چالش اختصاصباشد

ب نرخ ارز و عدم تعدیل متناس یچند برابر شیکه با افزا یکنون طیدر شرا ادیز یلیخ نهیصرف وقت و هز رغمیشهرکرد بوده است که عل رد یمگاوات

 وجود ندارد، بوده است. نهیزم نیدر ا تیادامه فعال یبرا یاقتصاد هیتوج گریبرق د ینیتضم دینرخ خر
 

  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
 

  .شده استاستفاده شانیا یها مستقر در تعامل بوده و از مشورت فکراز شرکت یدر طول مدت استقرار در مرکز با تعداد
 

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

 دیخر ایو  ازیموردن التیتسه یاعطا قیاز طر یمحور یهادهیا یسازیبه اهداف ، کمک به تجار دنیرس یفناور برا یهااز شرکت تیحما نیبهتر

 .باشدیم صالحیتوسط افراد ذ دهیآن ا
  

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

 .در دست اقدام یهاتیفعال ریو سا یمحور دهیانبوه محصوالت ا دیو تول یسازیتجار
  

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

 زاتیتجه یکیالکترون یهابه شکستن قفل برخی المان قیبه علت عدم توف یمحور دهیانجام ا یبرا شدهیزیردر زمان برنامه یینها جهیحصول نتعدم 

 .باشدیمعکوس م یمهندس قیاز طر یطراح یمحصول نمونه دمونتاژ شده برا
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میبدان شتریب  
 کند؟ یگذارهیشما سرما دهیا یرو ردیگیم میتصم چگونه گذارهیسرما کی

این است که ابتدا به دنبال بازگشت سرمایه و سپس دنبال کسب سود  گذارطبیعت رفتار هر سرمایه

راهم گذاری را فهای اقتصادی که فرصتی مناسب برای سرمایهبیشتر خواهد بود. امروزه پیدا کردن بنگاه

د که هی هستنزدبا های زودبه دنبال انتخاب بنگاهگذاران سرمایه رونیدقت بیشتری الزم دارد. ازاکند به

های خوب تجاری برای توانند یکی از فرصتها میآپبردارد. استارت در هاآن برایمزایای بیشتری 

 .گذاری باشندسرمایه
 

 گذاری کند؟سرمایه نوپاوکار گذار روی کسبشود یک سرمایهاما چه چیزهایی باعث می
 

 پیآاستارت جذاب ایده

گذاری کند. این ایده باید گذار را مجاب به سرمایهسرمایه( ارائه شود یدرستبهبه شرطی که ) جذاب باشد که در همان ارائه اولیه یقدربه تواندیم پآایده یک استارت

ر د که با سختگیری بسیار کمتری نسبت به سایاین شانس را داشته باش آپ،یک استارت گذاربنیانگذار مناسب بخورد تا در زمان و مکان مناسب به گوش آن سرمایه

 .دکنمسائل، سرمایه موردنظر خود را جذب 
 

 وکارکسب رشد سریع

گذاری فرصت مناسبی برای سرمایه تواندیوکار نوپا مها داشته باشد، رشد سریع یک کسبهستند که بازدهی سریعی برای آن ییهاگذاران به دنبال راهازآنجاکه سرمایه

 .ها قرار دهددر اختیار آن
 

 هیزودبازد

وکار یا شرکتی گذاری، بازدهی کسبشود. یکی از شرایط و معیارهای مهم در سرمایهزودتر محقق می سطحشانوکارهای دیگر و همها نسبت به کسببازدهی استارتاپ

گذاران برای تأمین مالی و مشارکت در این ها برای سرمایهها یکی از بهترین انگیزهاستارتاپ مشاهدهسریع و قابلشود. بازدهی گذاری میاست که در آن سرمایه

 .وکارها استکسب
 

 سهم بازار و گسترش مشتریان

یان تواند پابرجا بماند. جذب و گسترش مشترنمی وکار تجاریترین حروف الفبای تجارت است. بدون جذب بازار هیچ کسبکسب سهم از بازار و توسعه آن، یکی از ابتدایی

برای گسترش مشتریان و توسعه سهم بازار اقدام به  ایران، کشورهمچنین وکارها و مراکز اقتصادی در دنیا و یکی از عوامل توسعه سهم بازار است. خیلی از کسب

د های مرتبط با نشر یا تولیگذاری در استارتاپتواند سرمایهکنند. بهترین مقصد برای رسیدن به این هدف میهای همسو یا پرمخاطب میگذاری در استارتاپسرمایه

 .اطب عمومی باشدهای با مخهای اینترنتی و اپلیکیشنها، تاکسیمحتوا، فروشگاهی
 

 کارآفرینی

حداقل  به معنای MVP (Minimum Viable Productپ از یک آها بر پایه شروع با کمترین هزینه است. برای همین است که یک استارتپآاستارت یریگنحوه شکل

ها پآپیشنهادی که استارت یهااز طرفی ارزش .و این یعنی کمترین ریسک و هزینه و زمان برای شروع ردیگیکل مش( یرفتنیمحصول پذ نهیکم ای یرفتنیمحصول پذ

که  ییگذاران وجود دارد تا سرمایه خود را درجاتر است. پس فرصت مناسبی برای سرمایهارزش بزرگ با یهای، در بسیاری از موارد از کمپانکنندیبه جامعه اضافه م

 .گذاری کنندد، سرمایهارزش بیشتری دار
 

 وکارکسبدر عرضه تأثیر مثبت ایجاد 

را دوست آن ارائه  گذارهاسرمایه د وان داشته باشگذارمثبتی روی سرمایه ریتأث کندیو ارائه خود را آغاز م شودیوارد م باز زمانی که از در آپاستارت گذارانیبنیک اگر 

 .د بودخواه زیچهمه کنندهنییکه تع است آپاستارت گذارانیبنداشته باشند، در آن زمان این 

تبدیل به راجر فدرر و یا بتهوون شوند.  توانندیکه استعدادهای درونی از زمان تولد را با خوددارند م ییهاشروع به فراگیری چیزی کند، ولی فقط آن تواندیهرکسی م

 .گذاری کنندسرمایه اشدهیتا اگر آن را در کسی دیدند، بر روی ا گردندیگذاران نیز گاهی به دنبال همان استعداد درونی مپس سرمایه
 

 :، الزم استو ایده خود جلب کنیدوکار کسبگذار را به نکته برای اینکه توجه سرمایه چند آپ هستید، دانستنگذار یک استارتبنیاناگر شما صاحب و 

وکار خود گذاران معموالً زمان آزاد بسیار کمی دارند و باید ایده اصلی کسببرای او داستان تعریف نکنید. سرمایه ،گذار ایمیل بفرستیدسرمایهیک برای  دیخواهیاگر م

 :به این سه سؤال پاسخ دهید دیسینویها توضیح دهید. پس سعی کنید در متن کوتاهی که مرا در همان ابتدا و به زبان بسیار ساده برای آن
 

 آن اهمیت دارد؟را چو  دهدیمانجام  یکارچهوکار شما کسب یطورکلبه .1

 چقدر است؟ وکار شماکسباندازه بازار بالقوه  .۲

 ها دارد؟ ( نسبت به دیگر طرحدیامثل گروه، اختراع یا پژوهشی که انجام داده) وکار شما چه برتریشما و کسب .3
 

وکار کسبنگویید که ایده شما به یک  گذارانسرمایهنباشید و به  خود دهی، عاشق ادیکنیکاری که م هر ،اهمیت است که شما هرگز فراموش نکنید حائزاین نکته بیان 

شده را ارائه دهید و بگذارید خواسته (TAM) از بازار کلی در دسترس وکار شماکسب کهخواهد شد. فقط اعداد و ارقامی  تبدیل( Unicornis) یمال یباال باارزش موفق و

ولی چیزی که مهم است این است که به دنبال آن ؛ ، از صدها نفر نه بشنویدشما ه نیست و ممکن است علیرغم تالشزندگی عادالن .کار خود را انجام دهند این اعداد

 .گذاری نخواهد کردگذاری نیز بر روی ایده شما سرمایهگذاری نروید، هیچ سرمایهبروید. چون اگر به سراغ هیچ سرمایه
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 سخن نخستادامه 
 شبکه ندهیآ اندازچشم

توسعه  یبرا بومستیز یریگچون شکل ییاندازهاچشمشبکه با  نیا

و  هایبه ابداعات، نوآور دنیتحرک بخش ،یبوم یهایو فناور هایتوانمند

 سهم اقتصاد شیدر افزا ییافزابرتر، هم یاز استعدادها تیحما ،ینیکارآفر

 ردگ ادارد ب یسع یشده است، شبکه نوآور یاندازدر کشور راه انیبندانش

و  یرساناطالعدر کنار  ،یو نوآور یفعاالن عرصه فناور یهم آوردن تمام

عال، ف یهاشبکهفناورانه و نوآورانه در قالب  یو دستاوردها هاتیفعال جیترو

شبکه،  یو مشارکت همه عناصر و اعضا تیبخش، با حماهوشمند و الهام

ار بزنند و شع رقمکشور را  ینوآور بومستیز جانبههمه شرفتیتوسعه و پ

 بدون مرز را به منصه ظهور برسانند. ینوآور

 

 

 
 

 

 سارینا سیستم شریفشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 یمحمدرضا زمان یآقا: یرعاملمد

 mrzamani@chmail.irو  88364636: های ارتباطیراه

 :محوری ایده

  NB-IOTو ساخت ماژول  یطراح

 :طرح خالصه
اطالعات  میسیبانتقال  یبرا یارتباط زمیمکان جادیماژول ا نیا یهدف از طراح 

که  باشدیم گریبه نقطه د یانقطهدر صنعت برق از  مورداستفاده زاتیتجه

مختلف  یهاستمیستوسط این ماژول امکان مشاهده و ثبت از راه دور اطالعات 

، Lora ازجمله یمختلف یهایماژول تکنولوژ نیا یطراح ی. براشودیمفراهم 

NB-IOT ،sigfox ،radio modem  وGSM این محصول از  وجود دارد که

 کی NB-IoT. شبکه کندیممنظور استفاده  نیا یبرا NB-IOT یتکنولوژ

 ی( است که توسط سازمان استانداردسازLPWAN) نییدوربرد توان پا یفناور

GPP3  ایاش نترنتیا یراهکارها یبرا ژهیو طوربهو (IoT )شدهداده توسعه 

دانست،  LPWAN یفناور نیواردتربتوان آن را تازه دیکه شا NB-IoTاست. 

( عرضه شد SigFox) گفاکسی( و سLoRaWANلورا ) یهاشبکه ارائهپس از 

 یدهاو در بان لیموبا یبود که بتواند توسط اپراتورها یپروتکل ارائهو هدف از آن 

و  آب یهاشرکتبازار هدف این طرح  استفاده شود. مجوز دار یفرکانس

 یو صنعت خودروساز ستیزطیمح، یابرق منطقه یهاشرکت ،فاضالب

 باشد.می

 وضعیت فعلی:
 یهاو ماژول هاپیشده است. چشروع 98سال  یاز ابتدا دهیدر مورد ا قاتیتحق

ت، اس دهیگرد یاستفاده بررسمختلف قابل یو سنسورها دهیمختلف در مورد ا

شده است.، از آن ساخته یبوده و قسمت یافزار سرور در مرحله طراحنرم

افزار ه سختیاست و در حال حاضر نمونه اول یافزار در مرحله طراحسخت

 ساخته نشده است.

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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