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       هشتویسشماره  1398 ماهو آبان مهر

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 اخبار مرکز 

 چیست؟: اکوسیستم علمی کوتاهمطلب  

  های حوزه صنعت برق و انرژیآپاستاربرخی از معرفی  

  بیشتر بدانیم موفق، هایشرکتمصاحبه با  

 ای پیش رورویدادهو  معرفی واحدهای فناور 

              

 

 سخن نخست             

 

  

 بخش نخست  -روین یبازار فناور یاندازراه

سطوح  در یانتقال و مبادله فناور لیتسه یدر راستا یگوناگون یهاروشکشورها مطرح است. در مناطق مختلف جهان،  یو صنعت یعوامل توسعه اقتصاد نیترمهماز  یکی عنوانبه یفناور

 الذکرفوقو نوپا در جهت هدف  شرفتهیپ یاز سازوکارها یکی یمرجع مبادالت فناور ومرکز  عنوانبهفن بازار  جادی، اهاروش نیا انیو در م رودیمبکار  یالمللنیبو  یامنطقه ،یمل ،یمحل

و  گانکنندعرضه یبرا یاریباعث بروز مشکالت بس مسئله نیو ا ستیبرخوردار ن یاز نظام و ساختار منسجم و هدفمند یدر کشور ما مبادالت و انتقال فناور حالنیدرع. شودیممحسوب 

 .اندکردهخالصه  بیترت نیرا بد رانیدر ا یموجود تبادل فناور یهانظاممشکالت  نیترمهم، هاپژوهشاز  یبرخ جینتا است. دهش یفناور انیمتقاض
  

 
 

 یمنیا ای یینسبت به کارا کنندگانمصرفابهام  لیاز قب یاز مسائل یناش هامقاومت نی. ااندبودهروبرو  ییهامقاومتورود به بازار همواره با  یبرا دیو محصوالت جد هایفناور گرید یاز سو

 دهدیمنشان  ریاخ یهااست. تجربه سال یو حقوق یفن ،یمناسب مال یهاتیحمافقدان  د،یجد یدهابه استاندار ازین ای استانداردهابودن  یبازار، ناکاف یهاکانالمحصوالت، تسلط رقبا بر 

 رانیتجربه اندک مد المثلیف. ستندین هامقاومت نیقادر به غلبه بر ا ییتنهابههستند،  دیجد یهایفناور یدهندگان اصلکه توسعه هاآنبرخاسته از  انیبندانش یهاشرکتو  هادانشگاهکه 

 ریشور )نظبزرگ ک عیدر مورد صنا مسئله نیخدمت خود متقاعد کنند. ا ایمحصول  ییرا نسبت به کارا یینها ای یانیم کنندگانمصرفنتوانند  هاشرکت نیا شودیمفناور موجب  یهاشرکت

یعنوان فناور ستند،ین ییمحصوالت نها دکنندهیتولکه اغلب  عیصنا گونهنیا یبرا چراکه، خوردیمبه چشم  شتریب دیجد یهایفناوربالقوه  انی...( به مشترو یسازقطعه ،یمیفوالد، پتروش

غلبه بر موانع فوق در  یبرا ایدر دن شدهتجربه یهاحلراهاز  یکی. کنندمیتوجه  دیجد یهایفناور یو اقتصاد یعملکرد هایجنبهبه  شتریب هاآنو  کندینم جادیا یتیجذاب شرفتهیپ یها

یفناور یمعرف ییهستند که توانا یایهواسطه قتی. کارگزاران در حقرودمیاز فن بازار به شمار  یاست که خود بخش یفناور هایواسطه ایاستفاده از کارگزاران  یفروش و انتقال فناور ریمس

 انیو متقاض هاواسطهدارندگان،  ،یعنیباشند. عالوه بر سه گروه فوق  دیجد هایفناوریصنعت موجود و  نیب یمناسب یپل ارتباط توانندمی رونیازا. رادارندموجود  یبه بازارها دیجد یها

 یوجود برخ رغمعلیکنند.  لیرا تسه ذکرشدهسه عوامل  نیا نیخود، ارتباط ب هایگذاریو قاعده  ی، استانداردسازهامشوقبا ارائه  توانندمی زیوابسته به آن ن یدولت و نهادها ،یفناور

فق در صنعت آب و برق کشور مو اندتوانستهکه صنعت آب و برق کشور دارد، کمتر  یخاص هاویژگی به دلیلسازوکارها  نی(، ارانیا یدر کشور )مانند فن بازار مل یفناور بادلت یبسترها

 :از اندعبارت هاویژگی نیباشند. ا

 یانحصار یمشتر

در تعامل با  هاشرکت نیا زنیچانهبودن، قدرت  یانحصار لیصنعت هستند و لذا به دل نیدر ا تولیدشدهمحصوالت  یانحصار انیمعمواًل مشتر رویوزارت ن رمجموعهیز هایشرکت

 .بگذارد یمنف ریتأث یفناور یعرضه و تقاضا نیب مالتو تداوم تعا گیریشکلدر  تواندمی هیقض نیصنعت برق باالتر است و لذا ا زاتیو سازندگان تجه تولیدکنندگان

 یدولت یمشتر

 ریتأث یفناور یدر تعامالت عرضه و تقاضا هاقیمتو اعمال  هاگذاریسیاستدر  توانندمی هاشرکت نیو لذا ا آیندمی حساببه زین یدولت هایشرکت یاز طرف رویتابعه وزارت ن هایشرکت

الت تعام گیریشکلمنجر به عدم  تواندمی هاگذاریسیاستو  هاقیمتاعمال  نیا ،نباشد یتیحما یطرف عرضه فناور هایشرکتدر قبال  رویوزارت ن هایسیاست کهدرصورتیبگذارند. 

 .گردد یفناور یحوزه عرضه و تقاضا

 در صنعت برق یسابقه فناور

 یادیبرق تا حدود ز و صنعت اندداشتهو ... حضور فعال  ABBو  منسیمانند ز المللیبینبزرگ و معتبر  هایشرکتسال  هایسال ران،یصنعت آب و برق و بخصوص در صنعت برق ا در

 ...ادامه در صفحه هشت
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 یمجزا برا یهانیتریو یدارا واقع است،

های شرکتمحصوالت و عرضه   شینما

شرکت و  رونیازا باشدیمفناور در مرکز 

                 مرکزواحدهای فناور مستقر در 

از این امکان برای نمایش  توانندیم

نمونه محصوالت خود برای عموم افراد 

 مند گردند.بهره
 

 

 پارک علم و فناوری نیرو

در اوایل مهرماه، معاون محترم تحقیقات 

و منابع انسانی وزارت نیرو، جناب آقای دکتر اولیا، 

اندازی پارک علم و فناوری مسئول و مجری طرح راه

ت اس مقررشدهنیرو منصوب کردند. بر اساس این حکم 

که آقای دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی پارک علم و 

در تحقیق  رگذاریتأثفناوری نیرو را یکی از نهادهای 

فناوری و نوآوری حوزه آب و برق کشور  بومستیز

های مراکز خواهد بود، با استفاده از امکانات و ظرفیت

رو، تابعه وزارت نی یهاشرکتتحقیقاتی و آموزشی و نیز 

 -شرکتی صورتبهنمایند. ساختار این پارک  یاندازراه

 علمی، فنی و یهاتیحمابوده و مشارکت و  یاشبکه

تابعه وزارت نیرو در تحقق  یهاشرکتسرمایه گزاری 

خواهد بود. این پارک، اولین پارک  مؤثراهداف پارک 

از مراکز رشد  یامجموعهتخصصی جوار صنعت بوده و 

 انیبندانش یهاشرکتتخصصی، کارخانجات نوآوری و 

را در خود جای خواهد داد. در حال حاضر، پژوهشگاه 

ئولیت حمایت مالی از نیرو و شرکت ساتکاب مس

 .اندشدهآینده متقبل  سال کیپارک را در  یاندازراه
 

 های فناوردستاوردهای شرکت
 

 ینامه همکارتفاهم یپس از امضا

از واحدهای  "گسترانیآنام انرژ"شرکت  نیمابیف

 sparks یسیسو یو کمپان فناور مستقر در مرکز

instruments یعرضه منظوربه 1/4/1397 خیدر تار 

 یشرکت در بازارها نیساخت ا نگیتوریمان ستمیس

در  راتییتغ ی، برخیسیسو یتوسط کمپان یمللالنیب

 یبرخ شیو افزا شدهتمام متیقکاهش  باهدف ستمیس

در  ترشیب یریپذرقابت منظوربه ستمیس یهاتیقابل

قرار  شرکت نیا یقاتیتحق تیدر اولو یالمللنیبسطح 

در  موردنظر راتییماه گذشته تغ 16 یگرفت و ط

 وریرسانده شد. پ انیدستگاه به پا یاصل یهابخش

در  یسیسو یکمپان یمذکور کارشناس فن نامهتفاهم

 نظرتبادلبحث و  منظوربه 1398 مهرماهدوم  یهفته

آمد و  رانیدستگاه به ا ییدر خصوص مشخصات نها

 . دررفتیخصوص صورت پذ نیدر ا یمذاکرات مبسوط

 یهاتیحال حاضر توافقات بر سر مشخصات و قابل

راستا مقرر  نیو در ا دهیرس انیموجود دستگاه به پا

 یسال جار انیدستگاه تا پا 2است که تعداد  دهیگرد

ه ب یدانیم یهانصب و آزمون یساخته و برا یدیشخور

 ارسال گردد. یسیسو یکمپان

چهلمین برگزاری  

اندیشی واحدهای فناور هم

 مرکز
 یشیاندنشست هم نیچهلم

صنعت برق و  یفناور مرکز توسعه فناور یواحدها

محل سالن حافظ  در 21/07/1398 خیدر تار یانرژ

 یعامل واحدها رانیبا حضور مد رویپژوهشگاه ن

زار برگ نیو مدعو نیفناور مستقر در مرکز، مسئول

 شد.
 

 
 

از  یشرح ان،یمهندس ول یدر ابتدا نشست آقا

صورت گرفته مرکز در  اتدستاوردها و اقدام

نشست  نینمودند. در ادامه ا انیرا ب ریاخ یهاماه

 عنوانبهسه ماه گذشته  یمهندس بنکدار، که ط

فناور مرکز در  یهافروش با شرکت ستمیمشاور س

خود از  یهالیتحلو  اتیارتباط بوده است، تجرب

نمودند و به ارائه  انیجلسات ب نیا یبرگزار

فروش واحدها  ستمیس تقاءار یبرا ییراهکارها

 ،یزحمات و پاسبه شانیاز ا زیپرداختند و مرکز ن

 نمود. یو قدردان لیتجل
 

 
 

 لرعامیمد یبیط ینشست آقا نیا گریدر بخش د

 دیواحد فناور جد عنوانبهصنعت،  امیپ رایشرکت گ

 آن تیفعال نهیشرکت خود و زم یمرکز به معرف

 ممحتر استینشست ر نیا انیپرداختند. در پا

 حیبه تشر یشبگاه فیدکتر لط یمرکز، آقا

واحدها  یمرکز پرداختند و از تمام یآت هایبرنامه

 نمودند. ینشست قدردان نیبابت شرکت در ا
 

اندازی نمایشگاه دائمی راه

دستاوردهای واحدهای فناور 

 مستقر در مرکز

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در راستای 

و کمک به عرضه محصوالت واحدهای  هاتیحما

 یسامانده مستقر خود اقدام به ارتقاء و یفناور

فناور نمود.  یواحدها یدستاوردها یدائم شگاهینما

 شیکه در طبقه همکف ساختمان رو شگاهینما نیا

 اخبار مرکز
 برگزاری کمیته پذیرشالف( 

در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نینهم

 نی. در ابرگزار شدو چهارم مهرماه  ستیدر ب 1398

 IGBT وریو ساخت درا یطراح" یهاطرحجلسه، 

از  "ولتاژ متوسط یهامبدلدر  مورداستفاده

 یشیآزما دیتول"و طرح  یصدر یمهد یجانب آقا

 یمحمد شهاب یاز جانب آقا  "Solar Plusمحصول 

 نیا یقرار گرفت. پس از بررس یابیو ارز یموردبررس

با ارسال  تهیکم یاعضا رش،یپذ تهیدر کم هاطرح

به شورا موافقت نمودند.  یصدر یمهد یطرح آقا

پس  یمحمد شهاب یطرح آقا دیمقرر گرد نیهمچن

 تهیکم یاز انجام اصالحات الزم مجدداً در جلسات آت

 مطرح گردد.   رشیپذ
 

 

 کمیته تمدیدبرگزاری ( ب

قرارداد با  دیمهر دو جلسه تمددر ماه 

و د ندگانیمرکز و نما سهیرئئتیه یحضور اعضا

 یاعضا میکه تصم برگزار شدواحد فناور 

 تیبر ادامه حما یهر دو جلسه مبن در سهیرئئتیه

جلسات  نیحاضر در جلسه بود. ا یهااز شرکت

 یمحور دهیدو شرکت نبوغ صنعت سهند با ا یبرا

و  "نانیاطم تیقابل کینیکل یاندازراه"

 دهیپاک هورداد با ا یشرکت توسعه آب و انرژ

و ساخت نمونه ابزار  یطراح" یمحور

برگزار  "رطوبت خاک یریگاندازه حملقابل

 حاتیفناور مذکور پس از توض ی. واحدهاشد

در  شدهارائه یهاگزارشخود و  ندگانینما

توانستند مجوز  ،یو فناور یمال یهانهیزم

 یمرکز را برا یهاتیاز خدمات و حما یمندبهره

 .ندیسال دوم کسب نما
 

 ج( خروج موفق واحدها

از  یکیزمان با آغاز مهرماه هم

فناور مرکز پس از سه سال  یواحدها

موجود از جمع  یهاتیاز خدمات و حما یمندبهره

فناور مرکز جدا  یواحدها

 یشد. شرکت رسانش انرژ

 یآقا تیریبا مد نینو

که در  ییرزایمهندس م

 دهیبا ا 1395مهرماه سال 

و  یطراح" یمحور

 "یبار گاز ریقابل قطع ز ونریساخت سکس

تحت  یبه جمع واحدها یرحضوریغ صورتبه

س از سه سال و در بود پ شدهاضافهمرکز  تیحما

در به ثمر  تیزمان با موفقهم 1398مهرماه 

آن از مرکز  یسازیخود و تجار دهیرساندن ا

خود  یترقرشد و  رینمود تا ادامه مس یخداحافظ

 .دینما یتر طبزرگ یرا در ابعاد
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 چیست؟ ستمیساکو: کوتاه علمی یک بحث

 گرانیازوکار اشاره به بمفهوم در حوزه کسب نیشده است. ا کاررفتهبه ادیوکار زو فعاالن حوزه کسب گذاراناستیستوسط  بومستیز ای ستمیواژه اکوس ریاخ یهاسال در

 .است شدهارائه یحاتیتوض ستمیبهتر مفهوم اکوس درک منظوربه کوتاه، ادداشتی نیتعامل دارند. در ا گریکدیبا  یبه اهداف مشخص یابیدست یدارد که در راستا یمتعدد

مطرح شد.  1935سال  دریبار توط تنسل نیمفهوم اول نی. ااست شدهلیتشک ستمیس و یشناسدو واژه بوم بیدارد و از ترک یشناسستیدر علم ز شهیر ستمیاکوس مفهوم

. تعامل دارند ستمیس کیعنوان ( بهوخاکآب ا،هو ازجملهخود ) طیموجود در مح رزندهیزنده است که در ارتباط با اجزاء غ یهازمیاز ارگان یاجتماع ستمیاکوس ،یو ازنظر

فارغ از اندازه و  ها،ستمی. همه اکوسکندیم کپارچهی باهمرفتار و تکامل را  ت،یجمع یهاییایپو ،یوانیو ح یاهیگ ستیزطیاست که مح یمفهوم ستمیاکوس درواقع

نام  (یجا ستیز) وتوپیهوا و... که از آن با عنوان ب ،است مانند رودخانه رزندهیاست که غ ستمیاکوس طیبخش مربوط به مح کیهستند:  یدو جزء کل یدارا اس،یمق

الزم را  یمواد و انرژ تنهانهعوامل  نیا مجموعهاست که  ذکرانیشا. شودیم شناخته وسنوزیها است و با عنوان بشامل اجزاء زنده و تعامالت آن. بخش دوم که برندیم

 .دارند ینقش فراوان یاهیو گ یمختلف جانور یهاگونه یحدود پراکندگ نییبلکه در تع دهندیقرار م ستمیاکوس اریدر اخت

 

 
 

 لیز قبا یخاطر اصطالحات مختلف نیحوزه خود استفاده کردند و به هم یهادهیپد حیو توض نییتب یبرا ستمیمختلف از مفهوم اکوس یها، دانشمندانِ حوزهمرورزمانبه

 یهادر حوزه یجتماعا ستمیاکوس و تالیجیوکار دکسب ستمیاکوس ،یاقتصاد ستمیاکوس ،یصنعت ستمیاکوس ،یو نوآور یفناور ستمیاکوس ،یطیمحستیز ستمیاکوس

 ستمیها، ابتدا مفهوم اکوسشرکت تیفعال طیدر مح عیسر راتییتغ نیهمچنها و شرکت نیبا توجه به گسترش تعامالت ب زیوکار نمختلف مطرح شدند. در حوزه کسب

از  یوکار مطرح شد. در ادامه برخکسب یهاآپاستارت ستمیاکوس، ینوآور ستمیاکوس ،ینیکارآفر ستمیمانند اکوس یگرید میمفاه ازآنپسوکار مطرح شد و کسب

 .شوندیمداده  حیتوض اختصاربهفوق  میمفاه
 

 وکارکسب ستمیاکوس -1

است؛  ستمیاکوس کی صورتبهها سازمان تیفعال یواژه، امروزه فضا نیا یشد، بر مبنا مطرح 1993در سال  مور مزیبار توسط ج نیوکار، نخستکسب ستمیاکوس واژه

و  یدولتمهیو ن یدولت ینهادها ،یکارگر یهاهیاتحاد ،یتجار یهاسهامداران، انجمن شتاز،یپ کنندگاندیتول ،کنندگاننیتأم ان،یمانند مشتر ییکه از اعضا یستمیاکوس

 یهاز تفاوتا یکیوابسته است.  گریکدیها به آن یو بقا تیوجود دارد و موفق ءاعضا نیا نیب یادهیچیاست، ارتباطات متقابل و پ شدهلیتشک نفعیذ یهابخش ریسا

است  رهیزنج یدر ط داریو خر کنندهنیتأمروابط  خلق ارزش و ندیفرآ برارزش، متمرکز  یهارهیاست که زنج نیوکار اکسب ستمیارزش و اکوس یهارهیزنج نیب یاساس

 یداریموضوع منجر به پا نیو هم شودیتوجه م زین یعوامل اجتماع ازجمله یوکار به عوامل متعددکسب یهاستمیدر اکوس کهیدرحال ،است داریناپا یتیماه ازنظرو 

 .گرددیوکار مکسب ستمیاکوس شتریب
 

 ینوآور ستمیاکوس -2

در آن است که باعث  گرانیباز نیتعامالت ب ینوآور ستمیاکوس یژگیاست. و نیاقتصاد نوآور و کارآفر کی شکل دادن یبرا ازیموردنشامل تمام اجزاء  ینوآور ستمیاکوس

 به  ستمیاکوس نیقرار دارند. ا ستمیدر مرکز س نانیو کارآفر شدهمطرح ینوآور یاصل گرانیعنوان بازها بهشرکت ،ینوآور ستمیاکوس ی. در فضاگرددیم ینوآور لیتسه
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وکار و کسب ینوآور ستمیاز افراد اکوس ی. برخکنندیمشترک ارزش خلق م صورتبهو منابع مکمل خود  هاتیباقابلاشاره دارد که  ییهاسازمان نامتجانس از یامجموعه

 ستمیاست، در اکوس "یریپذو انعطاف ییکارا"وکار، کسب ستمیمنبع ارزش در اکوس کهیدرحالمعتقدند  گرید یبرخ کهیدرحال رندیگیبه هم در نظر م هیرا شب

 .است "ینوآورخلق "منبع ارزش  ،ینوآور
 

 ینیکارآفر ستمیاکوس -3

 ستمینوپا است. در اکوس یهاتوسعه شرکت ندیکردن همه مراحل فرآ یط یدر راستا نانیکمک به کارآفر باهدفمرتبط  یاز نهادها یامجموعه ینیکارآفر ستمیاکوس

 .شودیتوجه م زین ینیکارآفر نهیو زم طیبه نقش مح حالنیباا شود،یم دیتأک نیها، بر افراد کارآفربر شرکت دیتأک یجابه هاستمیاکوس گریبرخالف د ینیکارآفر
 

 صنعت آب ستمیساکو: مثال

 ،ی، رهبران اجتماعهابانک، گذارانهیسرما ن،ی، مشاورهادانشگاه، هاشرکت)شامل دولت،  یو خصوص یو اثرگذار دولت یدیکل گرانیاز باز یامجموعهآب  ستمیاکوس

 مات،ی، تصمهاواکنشو  هاکنش ،هاتیفعال مجموعه که کشوراست آب صنعت حول( ...و  هارساختیز ،یررسمیو غ یرسم یهاشبکه، مؤسسات ،یپژوهش یهاسازمان

نموده و  نیآن را مع ندهیو آ کیصنعت آب را شکل داده، جهت استراتژ طیاثر گذاشته، مح گریکدیبر  میرمستقیغ ای میمستق طوربه هاآنو ارتباطات  هانقشعملکرد، 

 ریز یهادستهرا در  هاآن توانیمفعال در صنعت آب کشور  گرانیباز عهبه مجمو ی. با نگاهآوردیمرا در حوزه آب فراهم  وکارهاکسب ریحضور، رشد و حفظ سا نهیزم

 :نمود یبندطبقه
 

 یدولت گذاراناستیس 

 هاآن انی. از مدهدیمقرار  ریتأثرا تحت  گرانیباز ریسا میمستق طوربهداده و  را شکلصنعت  یجهت کل هاآن کیاستراتژ ماتیهستند که تصم یدولت ینهادها هانیا

آب و فاضالب کشور، وزارت جهاد  یمهندس یمادر تخصص شرکتو  رانیمنابع آب ا تیریمد یشامل شرکت مادر تخصص رویاشاره کرد: وزارت ن گرانیباز این به توانیم

 یو دعاو تایبه شکا یدگیرس یبرا هیمنابع و مصارف آب کشور، قوه قضائ یگذارقانونو  یزیربرنامه یبرا یاسالم یمجلس شورا ،یکشاورز بردارانبهرهشامل  یکشاورز

وزارت  یبا هماهنگ یمنابع آب نهیکشور، هز یآب رساختیتوسعه ز یهاطرح یمنابع مال نیتأم یکشور برا یزیربرنامهو  تیریسازمان مد ،یدر خصوص استفاده از منابع آب

نعت، ، وزارت صهاندهیآال تیریجهت مد یزیربرنامهآنان و  یطیمحستیزمصارف مختلف آب، اثرات  یندگیآال زانیو نظارت بر م یبررس یبرا ستیزطیمحسازمان  رو،ین

کشور، وزارت کشور  یو اجتماع یاقتصاد طیمتناسب با شرا یاقتصاد افزودهارزشمصرف آب در هر صنعت بر اساس  هیو سهم زانیم یبندتیاولو یمعدن و تجارت برا

یشهردار آب،از کمبود  یناش یاز بروز مشکالت، تعارضات اجتماع یریجهت جلوگ یاستان ریآب، تداب کنندهمصرفمختلف  یهابرداشت ارگان ینظارت و هماهنگ یبرا

 .اشاره کرد یشهر یمصرف در کاربردها یسازنهیبهاستفاده و  یزیربرنامهمنابع آب،  یمصرف شهر یالگو یبررس یبرا ها
 

 یخصوص یو فناورها دکنندگانیتول مانکاران،یشبکه پ 

. باشدیم ریگ میتصم یدولت ینهادها اتخاذشده یهااستیسو  نیقوان ریتأثتحت  میمستق طوربهکه  دهدیمآب کشور را شکل  ستمیاکوس یاتیعمل یبازو گرانیباز نیا

نمودن  ییخود اقدام به اجرا یاتیعمل اربتج زیو ن قاتیاز تحق آمدهدستبهاستفاده از دانش  زیو ن ایروز دن یهایتکنولوژصنعت،  یواقع یازهایطبقه با شناخت ن نیا

 .ندینمایمدر کشور  یمصرف آب در انواع مصارف آب یسازنهیبه یهاروشو  یفناور یریکارگبه زیدر صنعت آب و ن ینوآور یساز یساخت و توسعه، کاربرد یهاپروژه
 

 یقاتیتحقو مراکز  هادانشگاه 

آموزش  زیصنعت و ن یجهت ارتقا ازیموردن یآنان خلق دانش کاربرد یکه رسالت اصل باشندیمآب کشور  ستمیاکوس گرانیباز گریاز د یقاتیو مراکز تحق هادانشگاه

 یخصوص یو فناورها کنندگاندیتول مانکاران،یطبقه پ گرانیطبقه، ماده خام باز نی. اباشدیممختلف صنعت آب کشور  یهابخشدر  تیماهر جهت فعال یانسان یروین

. کندیماست را فراهم  یجهانموفق ت تجار یسازیبومو  لیتحل ،ییشناسا زیو ن نینو یهایفناورو توسعه  یآب، نوآور نهیزمدر یرا که همانا خلق دانش کاربرد

 یمال کنندگاننیتأمو  گذارانهیسرماکه در ادامه توسط شبکه  باشدیم یقاتیقو مراکز تح هادانشگاه تیکشور، در گام اول ماحصل فعال یپآستارتاو  ینوآور ستمیاکوس

 .شودیم لیتکم
 

 یخصوص گذارانهیسرما 

به داخل  دیجد یهایجهت ورود تکنولوژ یمنابع مال نیتأمبا  طرفکیاز گرانیباز نی. اباشندیمآب کشور  ستمیاکوس گرانیباز نیترمهماز  یکی یخصوص گذارانهیسرما

جهت  ازینمورد زاتیتجه یمال نیتأمو  ینوآور ستمیو رشد اکوس یریگشکلبا کمک به  گریو از طرف د ؛یو خصوص یمختلف دولت یهاپروژهآن در  یریکارگبهکشور و 

 .رسانندیمکشور به انجام  یصنعت آب یو ارتقا یروزرسانبهرا در  یاارزندهمختلف، اقدامات  قاتیانجام تحق
 

 مراکز رشد و...(هادهندهشتاب)انکوباتورها،  یمراکز خدمات ، 

در صنعت آب  ینوآور ستمیاکوس تیو تقو یریگشکلکه به  باشندیمآب کشور  ستمیدر اکوس مؤثر گرانیباز گریاز د رهی، مراکز رشد و غهادهندهشتاب انکوباتورها،

آنان، ارائه انواع خدمات مشاوره  یغربالگر ،یقاتیمراکز تحق ریو سا هادانشگاهاز  یکاربرد یهادهیاافراد صاحب  یآورجمعبا  یمراکز خدمات نی. اکندیمکشور کمک 

خالقانه  یهادهیاورود  نهیزم قیطر نیآنان کرده و از ا یابیو بازار یسازیتجارتا محصول،  دهیا ریس یگرلیاقدام به تسه ره،یو غ یمال نیتأم ،یتیریمد ،یصنعت ،یابیبازار

 یصوصخ گذارانهیسرما زیو ن یقاتی، مراکز تحقهادانشگاهتوسط  شدهارائهخدمات  یسازکپارچهیبه  عمالً  مراکز نیورند. اآیم فراهمصنعت را  یبه بازار و ارتقا یکاربرد

 .باشندیمدانشگاه و صنعت  نیپرداخته و حلقه واسط ب
 

 یخبر یهارسانه 

و  هاچالش یرساناطالع زیاز منابع آب و ن نهیاستفاده به یسازفرهنگدر  یمهم اریکه نقش بس باشندیمآب کشور  ستمیمهم اکوس گرانیباز گریاز د یخبر یهارسانه

 .دینمایم فایموجود به عامه مردم را ا یراهکارها
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 های موفق جهان در حوزه صنعت برق و انرژیآپاستارت ی ازبرخ اسامی و مشخصاتلیست 
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با 

ان خوانندگآشنایی بیشتر  جهتلطفاً  ،شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "نبوغ صنعت سهند"شرکت  محترم مدیرعامل ،محمدیجناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهپیک رویش 

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

، ارزیابی یسازمدلبا استقرار در مرکز رشد فناوری صنعت برق و انرژی آغاز کرد. زمینه کاری شرکت،  97شرکت نبوغ صنعت سهند فعالیت خود را از سال 

وزه چندین پروژه . در این حباشدیمفضا، صنایع اتمی و صنایع خودروسازی -ایمنی بحرانی در صنایع حساس نظیر هوا یهاستمیسو بهبود قابلیت اطمینان 

به مشارکت در ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان چندین ماهواره مخابراتی داخلی اشاره کرد. از خدماتی که در این  توانیم هاآن ازجملهکه  میادادهانجام 

 به موارد زیر اشاره کرد: توانیم شودیمحوزه در شرکت نبوغ صنعت سهند ارائه 

o در صنایع ایمنی بحرانی هاستمیسالکترونیکی  یهابخشنانیاطمابی و بهبود قابلیت بینی، ارزیسازی، پیشمدل، 

o پذیری خطا و بهبود قابلیت اطمینانافزایش تحمل باهدفها بازبینی طراحی سیستم، 

o های ترست تحمل اسنرخ خرابی، کیفیت و قابلی ازنظرمنظور شناسایی قطعات نامناسب )های پیچیده بهکاررفته در سیستمبازبینی قطعات به

 ،...(ولتاژ و توان و

o  ارزیابیMTTF/MTBF مانده تا وقوع خرابیمنظور تخمین زمان باقیهای پیچیده بهسیستم، 

o پذیرمنظور شناسایی نقاط آسیبهای پیچیده به شکل ماژوالر بهارزیابی قابلیت اطمینان سیستم، 

o  وسطوح مختلف سیستم مبتنی بر مالحظات ایمنی و قابلیت اطمینانپیشنهاد ایجاد افزونگی در ، 

o های خرابی سیستمشناسایی گلوگاه هاآنمنظور حذف هایی بهحلشناسایی مدهای خرابی خیلی خطرناک و خطرناک سیستم و ارائه راه. 
 

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

 یتین پروژه ارزیابی و بهبود قابلدر یک سال استقرار شرکت در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی، در مشارکت با چند شرکت دیگر توانستیم چند

 فضا انجام دهیم. همچنین توانستیم دانش فنی خود را نیز ارتقا دهیم. -طمینان را در حوزه هواا
 

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

استقرار در  هایتخفیفصنعت برق با حمایت مرکز و استفاده از  یهاشگاهینماو  هاکنفرانسبه حضور در  توانیم، میاکردهاستفاده  هاآنتسهیالتی که از  از

 مرکز اشاره کرد.
  

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

 واسطهبهدر صنعت  شدهارائه یهاپروژهشرکت نبوغ صنعت سهند در حال حاضر با چند چالش مهم مواجه است. چالش اول کاهش شدید تعداد 

 هم بحث نقدینگی است که امیدواریم با رفع چالش اول این چالشرکود است که این امر موجودیت شرکت را با خطر مواجه ساخته است. چالش دوم 

 هم مرتفع گردد.
 

  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
 

 یهاپروژهو  میاداشتهنزدیکی  یهایهمکاردر طول استقرار در مرکز با شرکت توان گستر ویرا که یکی دیگر از واحدهای فناوری مستقر در مرکز است، 

 .میارساندهمشترکی را به انجام 

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

از کنار نام  راحتیبهو تنها به دلیل نوپا بودن،  داشتن توانایی باوجودنوپا جدی گرفته شوند. ما خودمان شاهدیم که در چندین مورد  هایشرکتنیاز است تا 

 یهایمهریباما همچنان  اندکرده یاژهیوتأکید  انیبندانشنوپا و  هایشرکتمقام معظم رهبری روی رونق هر چه بیشتر  نکهیباوجوداما عبور کردند. 

دیم. فضاپایه بو یوکارهاکسبنمونه ما خواستار یک مالقات با رئیس دفتر توسعه  عنوانبهمختلفی را هم از بازار و هم از مسئولین مربوطه شاهد هستیم. 

بعد از یک ماه تالش حتی حاضر  وجودنیبااهم همین بود؛  شانفهیوظو معرفی ما به بازار به ما کمک کنند و  یسازشبکهدر  توانستندیم راحتیبهایشان 

 مالقات هم به ما دهند. وقتکینشدند 
  

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

وج از مرکز خر حقیقت این است که با توجه به وضعیت رکود حاکم بر کشور مطمئن نیستم که بتوانیم سه سال در مرکز دوام بیاوریم و هنوز به دوران بعد از

 .امنکردهفکر 
 

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

کاهش تعداد  یکیآنمربوطه معرفی کنیم که دلیل  هایشرکتو  هاسازمانیک شرکت موفق و مطرح در این حوزه به  عنوانبهخودمان را  میانخواستههنوز 

 .میکنیمبودن اطالعات( که در آن کار  یبندطبقهو دیگری بسته بودن محیطی است )به لحاظ  شدهارائه یهاپروژه

 

 

میبدان شتریب  
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 ست؟یچ( Coaching) نگیکوچ

 یرگیکه مرب گفت دیبا درواقعاما  ،رودمی یورزش یگریذهن به سمت ورزش و مرب شودشنیده می یکلمه مرب یوقت رانیاست اما در ا یگریمرب یبه معن نگیکوچ

در آموزش،  یرگیدر سالمت، مرب یگریمرب ،یشخص یگری، مربتدر تجار یگری، مربیدر زندگ یگریمرب کند، مانند: دایپ یتوسعه معن باهدف ،گرید هایجنبهدر  تواندمی

 ....در ارتباط و یگریمرب

د. ندست پیدا کن موردنظربه نتایج  شدهانتخابکند تا با تمرکز بر هدف مربی( به مراجع خود کمک میکوچ )که در آن  است دوطرفهو  ییک رابطه حمایت نگکوچی 

 محقق شود.ها آن یبه نتایج دلخواه خود برسند و از این طریق اهداف شخص یشخص یدر زندگ کندیمکوچ به افراد کمک 

 یبرا ،یزندگ یهانهیاز زم یاریکه در بس یمعن نیبه ا کند،یکار م یعاطف یو حت یاجتماع ،یاحرفه یاست که جهت بهبود عملکرد افراد در زندگ یروند نگیکوچ

فع و ر کنکاشو به  شودمی ها متمرکزآن( کی)نزد ندهیبر حال و آ افراد، برگذشتهتمرکز  یجابه نگیکمک گرفت. کوچ نگیاز کوچ توانیو ارتقاء عملکرد م شرفتیپ

 هاآنپاسخ مشکالت افراد، نزد خود  دهند و غالباً  صیتشخ توانندیرا خودشان م ریمس نیاست که افراد بهتر نیبر ا نگی. باور کوچپردازندیمسائل و مشکالت گذشته نم

 .کندیم یرا باز لگریتسه کی نقشاو فقط )مربی( کننده است و کوچ خود مراجعه، جلسهمحرک کننده و انتخاب ،نگیکوچ روندکیدر  رونیازااست. 

یم کننده، آموزشو به کمک خود مراجعه میرمستقیغطور به را یریگیافراد بگذارد، ماه دردهانرا  یماه نکهیا یجابه نگی، کوچاصطالحاًگفت که  توانیم قتیحق در

درباره  ییهایبه آگاه خود فردبه کمک کوچ،  نگ،یجلسات کوچ روند یفرد طو  رسدیخود م یراهکار برا نیترو متناسب نیترمناسبخود فرد با کمک کوچ به  .دهد

 .ابدییخود دست م
 

 ؟ستی( کCoach) کوچ

راهکار  هاآنو به  کنندینم حتیرا نص افرادها هرگز . کوچردیبگ ادیو  دکشف کن را خود و مسائل دبرس یبه آگاه کنندیکمک م فردهستند که به  یگران لیتسه هاکوچ

 کمک افراد به، بازخورد(دریافت و قدرتمند و  مؤثر سؤاالت دنیکارآمد در حرفه خود )مانند گوش دادن فعال، پرس ییبا استفاده از ابزارها هاکوچبلکه  دهند،یارائه نم

. دنبرس جهیو به نت دننیاند را کنار هم ببشده هاآن یدر زندگ یکه موجب بروز مسائل یدرون یهاپازل ای دنکن نییتع خود اهداف شبردیپ یتا نقشه راه را برا کنندیم

 در آینده خواهندیکه م یکسآنهستند و حال حاضر  درکه  یکسآن انیها، مو پاسخ یبه آگاه دنیبا رس که خود کنندیکمک م مراجع کنندگانبه  قتیها در حقکوچ

 گیرد و به شفافیت ذهنی برسند. سروسامان هاآن خود افراد توسط یذهن یهایدگیچیتا افکار و پ کنندیکمک مها کوچ یطورکلبهو  کنند جادیا یپل ،باشند
 

 (Coaching) نگیکوچ اصل

مک ک فرد مراجع کنندهبه  یاست که در تمام امور زندگ دنیپرس سؤال کیتکن ینوع درواقع نکیکوچ یعنی ؛کندیمکمک  یریادگیمکالمه است که به  ینوع نگیکوچ

کمک  هاو ذهن آن افراد به توسعه نگیکوچ گفته شودبهتر است . آوردمی در افراد فراهم رییبهبود و تغ یرا برا ییهافرصتاست که  ندیفرآ ینوع نیهمچن .کندیم

 .کندیم جادیاذهنی،  مسائل یبرا حلراه نیبهتربرای پیدا کردن  ییو راهکارها کرده
 

 نگیها به کمک کوچانسان توسعه

که با انجام  کنندمی قیرا تشو هاآن درواقع رندیگیمخود به کار  یاعضا تیهدا یرا برا یگریمربکه روش  یرانیمد است. گرانیعملکرد د یهنر بهساز درواقع نگیکوچ

که خود  ییهاچالش خواهدیم باتجربهپدر  کی بر این باشد کهفرض  نگاه شود وموضوع  نیبه ا گرید هیزاو کیاگر از  .ندیفزایخود ب اتیبه تجرب زیبرانگچالش یکارها

 یگرفت که کس ادیپسر نوجوان  نیا ایآ. "سرت کاله نگذارد یپسرم حواست باشد که کس" دیگویم اوبدهد و به  ادی خود تجربه کرده است را به پسر نوجوان یدر زندگ

 کیاستخر  نیدر ا شودیمبه فرد گفته مثال  طوربه کرد. جادیا یریادگیدر فرد  توانینمموضوع  کیبا صرف گفتن نیست.  گونهنیا قطعاً ؟ دسرش کاله نگذار یدر زندگ

و از ارتفاع  شودیمبرده سکو  نیرا بر سر ا او یاما وقت؛ شودینم جادیا فرددر  یاندازچشم چیو ه تیذهن چیه قطعاً متر است. 10پرش وجود دارد که ارتفاع آن  یسکو

متر  10ارتفاع  مفهوم، پردیمارتفاع به داخل آب  نیو از ا کندیم جرئت کهیوقتو  شودیم جادیا اومتر در  10از ارتفاع  تیذهن کی قطعاً ،ندیبیمرا  نییپا یمتر 10

 .کرد جادیا او یبرا یخوب یریادگی توانمیفرد نبرای موضوع  کیصورت است و با صرف گفتن  نیهم به هم نگیکوچ ندیدر فرا .شودیممتوجه 
 

 گفت: توانیمخالصه  طوربه

o دارد. یمتفاوت یدستاوردها نگیکوچ 

o کشدیم رونیرا از ذهن افراد ب هادهیا ،دیمطرح کردن نظرات جد یجابه نگیکوچ. 

o داردیوامرا به تفکر  یرهنمون دادن، و یجابه و دهدیمشخص را پرورش  یذهن یراهکارها ،دیعقا لیتحم یجابه. 

o باشد. یو دستور یدیتجو نکهیو کارآمد است، نه ا انعطافقابلوابسته به واکنش فرد،  نگیکوچ 

o داشته باشند. شرفتیرشد و پ یگوناگون یهانهیزمتا در شودیمو به افراد کمک  شده یروش از قضاوت خوددار نیا در 

o کرد. یو تکرار زندگ نیآن را با تمر دیست و باا یدانیبلکه م ستین یتئور نگیکوچ 
 

 

 

 معرفی کتاب
 

کننده هر دو با کمک یکدیگر تغییر را ایجاد شوید که در آن کوچ و مراجعهدر کتاب مبانی کوچینگ، شما به سبکی مشارکتی از کوچینگ ترغیب می

کنید. در این کتاب شود، یکی میهای مشخص خود در یک موقعیت را با نیت و نیازهای فردی که کوچ میعنوان یک کوچ، مهارتکنند. شما بهمی

ای از رفتارها و های سادهاین شما نمونه و زبانی غیرمستقیمی را برای حمایت از تغییر آموزش داده شود. عالوه بر یرفتارسبکسعی شده است که 

تابستان   برای نخستین بار وارد بازار شد و در 2002یافت. این کتاب در سال  خواهید  کنندهمنظور کمک به توسعه آگاهی مراجعهگفتار مثبت را به

آموزش  یهااز برنامه یاریروانه بازار شد و خواندن آن در بس یدر سطح جهان رسونینشر پ قیشده آن از طر شیراینسخه و نیچهارمنیز  201۶

 است. نهیزم نیکامل و معتبر در ا ییها در نوع خود و راهنماکتاب نیتراز پرفروش یکی شود،یم شنهادیپ نگیکوچ
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 ادامه سخن نخست
اند و لذا در مقابل محصوالت ساخت داخل پیداکرده یها وابستگشرکت نیبه ا

 نیراحتی حاضر به استفاده از اکنند و بهعمل می یادیکاری زبا محافظه

 نیا رانیپذیری مدموضوع باعث شده است تا ریسک نی. استندین زاتیتجه

 هایآوریفنهای فناور و نوپا و آمده و لذا در تعامل با شرکت نییصنعت پا

 .مقاومت نشان دهند یبوم

 محصوالت صنعت آب و برق هاویژگی

امروزه آب و  یبشر است، از طرف اتیح هیاول ازیکه واضح است آب ن طورهمان

و صنعت  یمختلف کشاورز هایحوزه ریو جداناپذ یاصل ازیبرق به دو ن

ه مختلف وابسته ب یاز مردم شهرها یاریبس یزندگ ازآنجاکهاست.  شدهتبدیل

د فوال تبخصوص صنع عیاز صنا یاریبس نیاست و همچن یو دامدار یکشاورز

، لذا ارنددآببه  میمستق یکشور وابستگ نیا هاینیروگاهاز  یاریبس نیو همچن

 اریبس تیاز اهم ک،یدو محصول استراتژ نیا کنندهتأمین عنوانبه رویوزارت ن

ردم، م بازندگیدو محصول  نیا میارتباط مستق واسطهبهبرخوردار است و  ییباال

 .روبروست یتیمنو ا یاجتماع ،یاسیبا ابعاد مختلف س

 یتوان مال مسئله

 شدهمتما متیق ترپایین درواقعو  ستین یفروش آب و برق واقع متیق رانیا در

نعت کشور ص یاقتصاد تیبا توجه به وضع یدو محصول است. از طرف نیا دیتول

به بخش  رویوزارت ن یهایو بده بردیبه سر نم یمطلوب طیبرق در شرا

مشکالت اثرات  نیتومان است و ا اردیلیهزار م 40از  شیها بو بانک یخصوص

آن را  ریتأث نیکه نخست گذاردیم یاقتصاد یهاخود را بر صنعت برق و بنگاه

 1000نرخ ارز،  دیبخش مشاهده کرد. پس از نوسانات شد نیدر رکود ا توانیم

 لیو انتقال برق متوقف شد و به دل عیدر قسمت توز یبخش خصوص قرارداد

 یامکان ادامه قرارداد از سو هاادقرارد لیو عدم تعد شدهتمام متیق شیافزا

 یهااز قرارداد یادیوجود ندارد و کشور با حجم ز یاقتصاد یهابنگاه

صنعت دامن خواهد زد.  نیدر ا شتریمواجه است که به رکود ب شدهمتوقف

 نانیکارکو  یجار یهانهیهز نیتأم یبرا یمشکالت، بخش خصوص نیا درنتیجه

 .تها شده اسآن تیو توقف فعال روین لیبا مشکل مواجه است که منجر به تعد

 و لیتشک یدر سال جار رویوزارت ن یاصل هایبرنامهاز  یکیاساس،  نیا بر

 کیاز پ آتی در چند شماره نجایاست که ما در ا روین یبازار فناور اندازیراه

 .پردازیممیآن  هاویژگیابعاد و  یبه بررس شیرو

 

 سامان توس گذارییاستستوسعه و شرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 علیرضا عبداهلل زاده یآقا: یرعاملمد

 abdolah@gmail.comو  09126137095: های ارتباطیراه

 :محوری ایده

 اقتصاد یهاروشپیکسایی با  منظوربهطراحی پلتفرم هشدار خاموشی 

 رفتاری

 :طرح خالصه
با استفاده از مطالعات علم اقتصاد  شودیتالش م "یهشدار خاموش"در طرح  

 برق کشور، یدرهایها و فو با استفاده از آمار و اطالعات موجود از پست یرفتار

هوا با  یهمچون دما ییرهایمصرف و متغ یخچهیکه با توجه به تار یمناطق

ییشناسا یو ساعت هروزان صورتبهبرق مواجه هستند،  یقطع یاحتمال باال

 برق ارسال یبر احتمال قطع یمبن یهشدار امیمنطقه، پ میو به افراد مق شده

 یاگونهبه  هایباز یهیو نظر یطرح با توجه به دانش اقتصاد رفتار نیشود. ا

در صورت عدم  نکهیاز ا یافراد با آگاه رودیماست که انتظار  شدهیطراح

برق  ی( با خاموشیساعت آت کیمثالً ) یکاهش مصرف خود در بازه کوتاه

 لیروزانه و حفظ وسا یهاتیفعالعدم اختالل در  ی، براشوندیممواجه 

ل حداق ایخود از نوسانات برق، اقدام به کاهش مصرف برق کنند و  یکیالکتر

 ها محافظت کنند.خود از آن یکیالکتر لیاز وسا یبا خاموش کردن برخ

 وضعیت فعلی:
در حال حاضر،  ؛ وشده استشروع 98سال  یاز ابتدا دهیدر مورد ا قاتیتحق

 یتوسعهدرحالاز اجرای آزمایشی،  آمدهدستبهاین شرکت با استفاده از نتایج 

 به مشتریان است. محصول اولیه و بهبود عملکرد آن برای عرضه

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      
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-و پژوهشگاه هوافضا  رانیا کیکروالکترونیانجمن م، برگزارکننده: 1398 دی 4، "رانیا کیکروالکترونیکنفرانس م نیاول" .1

 .تهران

انجمن ، برگزارکننده: 1398 بهمن 26، "کیو مکان وتریبرق، کامپ یدر مهندس نینو یهاافق یالمللنیب شیهما نیپنجم" .2

 .تهران -یعلم و فناور نیافق نو

دانشگاه برگزارکننده: ، 1398 بهمن 30، "وتریدر علوم برق و کامپ یکاربرد یهاپژوهش یالمللنیکنفرانس ب نیسوم" .3

 اردبیل -لیاردب یشهردار یکاربرد یعلم

دانشگاه حضرت برگزارکننده: ، 1398 اسفند 14، "یو علوم کاربرد یدر مهندس نینو یهاپژوهش یمل شیهما نیدوم" .4

 لرستان. -)ره( یبروجرد یا... العظم تیآ
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