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 سخن نخست             

 

  

 یها. شرکتشودیم یباالدست یهااستیدر حوزه س ییراستاهم نیو همچن دیخط تول

کارخانه  یاندازراه یالزم برا یهایژگیفعال در صنعت آب و برق که از و یخصوص

 روین یخود برخوردار باشند، با حضور در پارک علم و فناور یاختصاص ینوآور

 یو راهبر یگردآور قیخود را از طر ازیموردن یهایتوسعه فناور یهاتیاولو

حضور در  ن،یفناور دنبال خواهند کرد. عالوه بر ا یهاها و هستهاز شرکت یامجموعه

 یهاتیها و استفاده از ظرفشرکت ریدر کنار سا روین یپارک علم و فناور یفضا

مکمل باهدف  یهاتیرفظ یریکارگهها را به توسعه و بمجموعه، آن نیموجود در ا

 ف،یتوص نیخواهد کرد. با ا بیترغ یسازمان ینوآور ندیدر فرآ عیو تسر یچابک ساز

 .خواهند بود شینماقابل ریصورت شکل زبه روین ینوآور یهاکارخانه یاصل نفعانیذ

 
       را نشان نفعانیذ ریو سا روین ینوآور یهاکارخانه انیم یارزش اناتیجر ریجدول ز نیهمچن

 .دهدیم

 

 

روین ینوآور یهاکارخانه  

 یاستقرار و کارآمد ساز یبرا رویوزارت ن میاهداف تصم نیتراز مهم یکی

 نیموجود در ا یو کارکرد یساختار یخألها ییشناسا رو،ین ینوآور بومستیز

ها در گستره صنعت آب و برق آن یاندازو راه لیتشک یو تالش برا بومستیز

 تیفعال یبرا وانندبت بوم،ستیز نیا نفعانیکه مخاطبان و ذ یاگونهاست. به

 انیم نیمناسب خود با هرکدام از عناصر آن به فراخور تعامل داشته باشند. در ا

 ندتوایخود م تیکه با توجه به ماه ینوآور بومستیاز عناصر مهم ز یکی

 ینوآور یهاباشد کارخانه یصنعت آب و برق به نوآور ازیاز ن یبخش یپاسخگو

 یاتیو مدل عمل یمدل مفهوم یطراح یاساس، تالش برا نیاست و بر هم

صنعت باشد از  نیا یازمندهایکه متناسب با ن یاگونهبه روین ینوآور یهاکارخانه

به موضوع  شیرو کیپ نهوسیدر شماره  ترشیپ زیآغازشده است. ما ن شیپ یمدت

مرتبط و  میو مفاه ینوآور بومستیعنصر در ز کیعنوان به یکارخانه نوآور

خاص  یهایژگیاز و یبرخ نییشماره به تب نی. در امیاپرداختهآن  یکارکردها

 یطور عمومبه ینوآور یهاپرداخت. کارخانه میخواه روین ینوآور یهاکارخانه

نوظهور و  یهایفناور یریکارگو به یابیارز ،ییشناسا یکرار براقابل ت یکردیرو

. از ندیآیحساب مبه انیمشتر ازیو خدمات موردن محصوالت دیتول ینوآورانه برا

تعامالت پژوهش و  یو محتوا تیصنعت آب و برق و ماه یهایژگیو گرید یسو

همراه است که عالوه بر  یاژهیو یهاتیظرف یریگصنعت، با شکل نیدر ا یفناور

 یهاکارخانه یبرا یزیمتما یهایژگیو ،ینوآور یهامتعارف کارخانه یکارکردها

و توسعه  یریگبا شکل گر،یدعبارتداشت. به دبه همراه خواه روین ینوآور

 یهادهیمتعدد در کشور که به توسعه ا یهادهندهو شتاب ینوآور یهاکارخانه

از  یکیعنوان به رویانتظار از وزارت ن پردازند،یفناورانه به شکل عام م

 برهیآن است که با تک یفناور یریکارگدر حوزه توسعه و به شرویپ یهاوزارتخانه

صنعت  یازهایراستا با نرا که هم ستمیاکوس نیاز ا یمورداشاره، بخش یهاتیظرف

را ازنظر  روین ینوآور یهامسئله، کارخانه نی. اردیآب و برق است بر عهده گ

 (Industrial Accelerators) یعتـصن یهادهندهابـساختار و کارکرد به مفهوم شت

توانمند  یهاکمک به شرکت یبرا( IA) یدهنده صنعتشتاب .سازدیم کینزد

. شودیم یفناورانه خود طراح یهاو انجام پروژه ییشناسا یصنعت آب و برق برا

 توسعه  ،یمال نیکمک به تأم ،یسازتیفظر لیاز قب یها شامل موضوعاتکمک نیا
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با مرکز گسترش خودروی برقی  نامهتفاهمعقد 

مرکز رشد پژوهشگاه نیرو شروع به پژوهشگاه نیرو در 

فعالیت نمود. این شرکت با پروژه ساخت ایستگاه شارژ 

وایرلس خودروهای الکتریکی فعالیت خود را آغاز نمود 

و با طراحی و اتمام ساخت قسمت الکترونیک، قدرت، 

تکنولوژی رزونانس "های توان با فرستنده و گیرنده

شارژ  نصب سیستم منظوربه "الکترومغناطیسی

 SAEJ1772وایرلس بر خودروی الکتریکی از استاندارد 

استفاده گردید. بر اساس نیاز فوری مشتری ایستگاه 

مبتنی بر استاندارد فوق نیز طراحی و ساخته  ACشارژ 

پس از  و تحویل مشتری شد. شرکت گیرا پیام صنعت

 شرطبه شدنلیتبدتولید ایستگاه شارژر فوق، اقدام به 

از  شدهانجامی هایابیارزنمود که پس از  انیبندانش

 عنوانبهسوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

قرار گرفت و به جمع  دیتائمورد  انیبندانششرکت 

مرکز توسعه فناوری صنعت  انیبندانشواحدهای فناور 

 برق و انرژی افزوده شد. 

  خانواده جدید ضوع          

 پویش تدبیر کرانه  شرکت          
 

و ساخت دستگاه  یطراح" شرکت با طرح نیا

 .است شدهرشیپذدر مرکز  "حملقابلآب  زریآناال

در  یاز خاموش %60به  کینزد دهدیمنشان  مطالعات

در آب )عدم  یاز حضور ناخالص یناش هاروگاهین

 ییایمیش زیمشکالت آنال ای( و حیصح یبردارنمونه

عالوه بر  رونیازا (  است.حیصح یریگاندازه)عدم 

 نگیسمپل ستمیمناسب در س هیاول یطراح یریکارگبه

 اریبس تیاهم قیدق زیالآن زاتیتجه یریکارگبه روگاه،ین

 کا،یلیس م،یسد لیآب از قب یدارد. پارمترها یادیز

... متناسب با و اکیآهن کل، آمون ن،یدرازیفسفات، ه

موجود  طیو شرا روگاهین ییایمیش میرژ ند،ینوع فرا

. الزم به ذکر است با توجه به شوندیم یریگاندازه

 زاتی، تجههاروگاهینآب بکار رفته در  یهایژگیو

 یمناسب برا ستیبایم کاررفتهبه یریگاندازه

زریآناال  د.باش شدهساخته هاطیمح نیدر ا یریگاندازه

 ایجذب  زانیهستند که م ییابزارها یآب نور یها

را در  (ور)ن یتابش یاز انرژ یمشخص یهاموجطولعبور 

آب  ینور یهازری. آناالکنندیم نییتع ینمونه آب کی

آب  یهاندهیآال یریگاندازه تیقابل هستند که ییابزارها

توسط آب،  شدهجذبنور  زانیم یریگاندازهرا با 

روش، ابتدا  نیا در. دهندمی شیکرده و نما گیریاندازه

به آب، آب آلوده  ندهیخاص هر آال یهابا افزودن معرف

از  یعی. سپس نور با گستره وسدهدیمرنگ  رییتغ

به نمونه تابانده شده و با توجه به رنگ آب،  هاموجطول

 نیا .شودیم از آن جذب نمونه یمشخص ایهموجطول 

 یهاطیمحدر  گیریاندازهاست تا  یباتر یدستگاه دارا

 افزارنرم کیبا  تیدرنهاسازد، و  ریپذامکانرا  یاتیعمل

تبلت تحت  ای تاپلپ،  وتریهر نوع کامپ یرو نصبقابل

 یکرانه طراح ریتدب شیکه توسط  شرکت پو ندوزیو

 هاداده زیو آنال هافیطخواهد شد، امکان مشاهده 

 فراهم خواهد بود. 

 

 
 

 کیبا دوره حضور  یهاشرکت انیم از. اندشدهانتخاب

 انیم از، "ایپو ستمیس راین"سال، شرکت 

 یفناور"با دوره حضور دو سال، شرکت  ییهاشرکت

با دوره  ییهاشرکت انیم از و "گیهوشمند ز

 "کانین یپتروکان"، شرکت و بیشتر حضور سه سال

قرار  لیتجل دبرتر انتخاب و مور یعنوان واحدهابه

 گرفتند. 

 از "پگاه ریپذ دیتجد یانرژ" شرکت نیهمچن

انتخاب عنوان شرکت برتر به، رشد ساالنهمنظر میزان 

در  .به عمل آمد یقدردان کارکنان آنو از زحمات 

چند واحد فناور به ارائه  ندهینشست نما نیادامه ا

با  نظرتبادلو  ریاخ یهاخود در ماه یدستاوردها

 پرداختند.یکدیگر 
 

 

دستاوردهای واحدهای فناور 

 مستقر در مرکز

 الف( شرکت لیان آراتش صبا
شرکت  یماه سال جاربهمنسوم تا  یکم خیدر تار

یکی از واحدهای فناور  عنوانبه "صبا اتشیآرلیان "

 مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی،

 عنوانبه یصادرات انیبندانششرکت  80به همراه 

 سفر نیسفر کرد. ا هیبه ترک رانیا یتجار تأیه

 یهارکتـش یالمللنیتوسعه تعامالت ب باهدف

محصوالت، ادرات ـد تا هم صـانجام ش انیبنشـدان

 هیترک یها به جمهورشرکت نیا یخدمات و فناور

 انیم یتبادالت و همکار ازنظرو  ردیسرعت گ

فناور دو کشور شاهد اتفاقات و تعامالت  یهاشرکت

و  ایگذرگاه شمال غرب آس هیترک .میباش یمناسب

 یهااز شرکت یادیو تعداد ز دیآیم به شماراروپا 

پرنفوذ  انهیم یایمختلف و آس یفناور آن در کشورها

 یو فناور یسفر معاون علم نیهستند. در ا

و  ینواراز صندوق  یرانیو مد یجمهورسیرئ

 حضور زین یجمهور استیر یو معاونت لم ییشکوفا

مانند سالمت،  یهااز حوزه هاشرکت نیداشتند. ا

 زاتیو تجه آالتنیارتباطات و اطالعات، ماش یفناور

 اتشیرآلیان  شرکت .هستند شرفتهیو مواد پ یصنعت

با  یهمکار نامهتفاهمسفر موفق به انعقاد  نیدر اصبا 

 وروی ونیلیمکیبه ارزش  هیترک متکیشرکت س

 یدر حضور معاونت علم نامهتفاهم نیو ا دیگرد

 .دیتبادل گرد یجمهور استیر
 

 گیرا پیام صنعت( شرکت ب
 پس از 1397، در سال "گیرا پیام صنعت"شرکت 

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرشالف( 
 

در  1398در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیدوازدهم

 یهاطرحجلسه،  نی. در ابرگزار شد ماهنوزدهم بهمن

در حوزه برق و  یآموزدانشمرکز رشد  نیاول"

جهان، طرح  یدیرش یمهد یاز جانب آقا "یانرژ

 ستمیس افزارنرم یاندازراهتوسعه و  ،یطراح"

 یااز جانب آق "برق و آب تیریمد کپارچهی

ساخت عملگر "و طرح  یمراد یمحمدعل

محمد  یاز جانب آقا "میخودتنظ یدیخورش

قرار گرفت. ابتدا طرح  یابیو ارز یموردبررس یوشاح

 موردبحثمختلف  یهاجنبهارائه و از  یدیرش یآقا

با ارسال طرح  تهیکم یاعضا تیدرنهاقرار گرفت که 

موافقت  رویمرکز رشد پژوهشگاه ن یفوق به شورا

 ان،یمتقاض لیدر صورت تما دینکردند و مقرر گرد

 ایو  رویدر پارک ن یگریطرح فوق در قالب د

در جلسات مربوطه مطرح و  یرنوآو یهاکارخانه

 گریدو طرح د یگردد. در ادامه پس از بررس یابیارز

و  یمراد انیآقا یهاطرحبا ارسال  رش،یپذ تهیدر کم

 .دیمرکز موافقت گرد یبه شورا یوشاح
 

ویکمین چهلبرگزاری ب( 

 اندیشی مرکزنشست هم
 

فناور مرکز  یواحدها یشیاندنشست هم نیکمیوچهل

شانزدهم در  یصنعت برق و انرژ یتوسعه فناور

با  رویدر محل سالن حافظ پژوهشگاه ن ماهبهمن

فناور مستقر در مرکز،  یعامل واحدها رانیحضور مد

 برگزار شد. مهمانانو مرکز  نیمسئول
 

 
 

شرکت " نمایندگاننشست  نیا یدر ابتدا 

کارگزار  یهاشرکت ی ازکیکه  "یفاراب یکارگزار

بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کاال و  یرسم

معرفی خدمات خود و آشنا کردن به  ،است یانرژ

بورس، مباحث مربوط به مستقر مرکز با  یواحدها

بورس، در  یگذارهیسرما نیاوراق بهادار و قوان

پاسخ  هانهیزمحاضرین در این  سؤاالتپرداختند و به 

 دادند.

از اقدامات  یاخالصه ان،یمهندس ول یدر ادامه آقا 

کردند و  انیرا ب ریاخ یهاصورت گرفته مرکز در ماه

فناور  یساالنه واحدها یابیارز جینتا زارشی ازسپس گ

مرکز،  98ارزیابی سال . در داده شدمستقر در مرکز 

 جاریسال  تربر یهاوان شرکتـعنرکت بهـشسه 
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 یک بحث کوتاه علمی

 دوم بخش -نسل پنجم شبکه تلفن همراه 

 نیشیپ یهانسل و 4Gتفاوت با  -4

سال  لیموبا یدر کنگره جهان مثالعنوانبهکه  یتمام اخبار و اطالعات رغمیعل

ارتباط  باالیسرعتکه از  یاتیجزئ ایشد  دهیشن یتکنولوژ نیاز ا یالدیم یجار

 باوجود یو حت رسدیبه گوش م هیاول یهاشینسل، در آزما نیدر ا ینترنتیا

نوز ه  5Gاست ایجادشدهمختلف  یهاکه توسط شرکت ییهارساختیتمام ز

است. شبکه نسل پنجم از  دهینرس یبردارطور تمام و کمال به مرحله بهرهبه

اما هنوز بر سر  بردیم بهره میاهد بودش  4Gدر نسل ازآنچهمتفاوت  یمشخصات

وجود دارد.  نظرهاییاختالف زین دیشبکه جد نیاز ا یبرداربهره اتیجزئ

محدوده  ای نترنتیدر خصوص سرعت ا همچنان ،یتجار یبرداربهره نهیدرزم

 یینها یبندها، جمعدر انتقال داده تأخیرکاهش زمان  یپوشش و حت

 نتلی، اAT&T زون،یورا رینظ ییهاشرکت زین یاست. در ابعاد جهان نشدهانجام

 اند.نجام دادها  5Gیتکنولوژ یرا رو یاژهیو یهاو کوالکام تست
 

 

 
 

بدون شک تحولی ویژه را در ارتباطات به ثبت  3G های پیشین نظیرنسل

ترین دکل همراه دریافت ها را از نزدیکاند. شبکه نسل سوم، سیگنالرسانده

 کند.ها استفاده میکرده و از آن برای برقراری تماس، انتقال پیام و تبادل داده

داشته اما ارتباط اینترنتی با سرعت باالتر  3G بانیز عملکردی مشابه  4G شبکه

در شبکه و  تأثیرگذارتر بین ایجاد عامل تر یعنی فاصله زمانی کمپایین تأخیرو 

مدعی است که  4G را به همراه داشت. شبکه نسل چهارم یا تأثیرمشاهده 

 فعلی پیش روی 3G هایتر را در مقایسه با سرویسارتباطی تا پنج برابر سریع

 سرعتبهتواند رسیدن نظر تئوری نیز میدهد و از نقطهمشتاقان قرار می

برخی کارشناسان معتقدند  مگابیت بر ثانیه را ممکن سازد. 100دانلودی تا 

باشد و در  4Gز تر اتواند تا سه برابر سریعمی 5G در بستر Wi-Fi  ارتباطات

، در قالب سیستم هیثان برمگابیت  ۴۵0قالب راهکار تک استریمه، سرعت پایه 

مگابیت بر ثانیه و در قالب ترکیب سه استریمه نیز  900دو استریمه سرعت 

 راحتی به مرحله اجرا بگذارد.گیگابیت برثانیه را به 1.3سرعت 

خود را پیش روی  5G سامسونگ در کنگره جهانی موبایل امسال، روتر خانگی

گیگابیت بر ثانیه  ۴عتی تا یابی به سرتواند دستمشتاقان قرار داد که می

(Gbps را ممکن سازد. این سرعت برابر با )مگابایت بر ثانیه است که  ۵00

دو دقیقه به شما داده یا با  زمانمدتگیگابایتی را در  ۵0امکان دانلود یک بازی 

تر از را در کم 4K گیگابایتی با رزولوشن 100توانید یک فیلم استفاده از آن می

 دانلود کنید.چهار دقیقه 
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پیش روی  4G باالتر را در مقایسه با مراتببهسرعتی  5G طور که گفتیم،همان

وری هرچه باالتر در قالب استفاده از این دهد. این امر به بهرهمشتاقان قرار می

هزار  10تئوری( تا  نظرازنقطههای سازگار، با سرعت دانلودی )راهکار در دستگاه

یابی به سرعت ، پهنای باند باالتر، دستبعالوهمگابیت برثانیه منجر خواهد شد. 

های اینترنتی پیچیده و دانلود بهینه را ممکن ساخته و امکان اجرای اپلیکیشن

 کند.همراه فراهم می الکترونیکی  های  روی دستگاهبر تر را در ابعاد گسترده

تری را بین ، وقفه کممثالعنوانبهنیز به نحوی خواهد بود که  تأخیرکاهش 

فلیکس های آنالین نظیر نتلمس دکمه اجرا و آغاز پخش محتویات از سرویس

برای برخی کاربران نظیر گیمرها از  تأخیرشاهد خواهید بود. این کاهش 

توانند به حتی می 5G هایشبکه اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

دازش سریع و زیاد اطالعات در بستر های نیازمند به پربرداری از تکنولوژیبهره

های خودران نیز سرعت شبکه آنالین، نظیر خودروهای مجهز به قابلیت

 ببخشند.

 و اجرا برای بیشتر هزینه منفی، نظرازنقطه  5G این در حالی است که

های هوشمند مدرنی که در برداری را به همراه خواهد داشت. اگرچه گوشیبهره

شوند سازگاری کاملی با این استاندارد خواهند آینده نزدیک روانه بازار می

گیری الزم برای بهره یهامؤلفهتر فاقد های الکترونیکی قدیمیداشت اما دستگاه

دسترسی به  دیدانیمکه  طورهمان دیگر، طرف از  از این تکنولوژی هستند.

هایی که به یک کانال ارتباطی سیم پایدار، به تعداد دستگاهارتباط اینترنت بی

سیم، به طیف ارتباطات بی 5Gن متصل هستند وابسته است. با اضافه شد

های فرکانسی مشخص، وجود خواهد احتمال تراکم باال و ازدحام در محدوده

های هوشمند سازگار با این به خرید گوشی 5G برای استفاده از شبکه .داشت

از چند آنتن مختلف  ادیزاحتمالبههایی که استاندارد نیاز خواهد بود. گوشی

 باالتری هم دارند. مراتببهبرند و البته سرعت بهره می
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اینترنت  یریکارگبه نهیدرزمهای خود را کشورهای متعددی هستند که فعالیت

5G  سازی اند. همچنین بسیاری از کشورها برای فراهمآغاز کرده 2019از سال

تا مناطق بیشتری را  اندتالشدر رقابت هستند و در  ازیموردنهای زیرساخت

های فعال در . در ادامه به تعدادی از شرکتدرآوردند 5Gتحت پوشش اینترنت 

 این زمینه اشاره خواهیم کرد.
 

 بیکره جنو

در کره جنوبی، اولین اپراتور این کشور است که با  SK Telecom اپراتور بزرگ

 5Gگیگاهرتز در حال حاضر از اینترنت  2۵گیگاهرتز و  3.۵باندهای فرکانسی 

 دهندهارائهنیز دیگر اپراتور  Korea Telecom کند. عالوه بر این،پشتیبانی می

ر کره جنوبی است. در این راستا بوکوانگ، گانگ نئونگ، جئونگ د 5Gاینترنت 

در  5Gمند از اینترنت سئون، پیونگ چانگ و سئول نیز اولین شهرهای بهره

 .رونداین کشور به شمار می

 چین

ر جهان است. د 5Gاینترنت  یریکارگبه نهیدرزمچین یکی از کشورهای پیشرو 

ستند، ه  5Gتالش برای پوشش اینترنتها در درواقع با این سرعتی که چینی

 5Gدرصد چین تحت پوشش اتصال ۴0، 202۵شود که تا سال بینی میپیش

، هشت میلیون شغل ایجاد 202۵تا سال  احتماالًباشد و همچنین در این راستا 

 .به اقتصاد این کشور خواهد شد یتوجهقابلشود و در این زمینه کمک می
 

 ژاپن 

، کشور ژاپن 5Gمندی از اینترنت زمینه بهرهفعال در یکی دیگر از کشورهای

های زیادی در این راستا انجام داده است. اپراتور بزرگ است که تاکنون فعالیت

در حال تالش  Sohogo و سرویس امنیتی NTT DoCoMo کشور یعنی این

ر مراسم افتتاحیه د  5Gاینترنت نهیبرای رونمایی از اولین پروژه خود درزم

 .هستند 2020های المپیک تابستانی بازی
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 آمریکا

ارد. د 4Gآمریکا جزو آن دسته از کشورهایی است که پوشش خوبی از اینترنت 

های ایالتی، در این کشور مسائلی مانند ساختار فدرال و مختص محلی، دولت

 برای هماهنگی و مجوز اخذ تا است شده باعث... های متنوع ومحدودیت

تبدیل به فرایندی طوالنی برای اپراتورها شود. درنتیجه  ،5G اینترنت برقراری

ر آمریکا در مقایسه با سایر رقبای قدر در این د 5Gروند پیشرفت اینترنت 

 .زمینه اندکی کندتر است
  

 ایران

، اپراتور دوم تلفن همراه کشورمان در قالب 97در اواخر شهریورماه سال 

همکاری با شرکت سوئدی اریکسون، آزمایش نسل پنجم شبکه همراه را در 

 2۴های ارسالی در لحظه، به قرارداد. در این آزمایش، مجموع داده دستور کار

وانسته بود گیگابیت بر ثانیه رسید. این اپراتور حدود یک سال قبل نیز ت

 گیگابیت بر ثانیه را ثبت کند. 1.2 سرعتبهدسترسی 

 ازمندین BTS یهاعالوه بر آنتن هیدر ثان تیگابیگ کی باالیسرعتارائه 

نقشه راه و  نیعالوه بر تدو نیاست، همچن زین بریبر ف یمبتن یهارساختیز

 نیدر ا زین ییهایگذاراستیمقررات و س ستیبایم ها،رساختیز یسازفراهم

و  وکارکسب یهاراهکارها و فرصت یو تمرکز بر رو ردیصورت بگ نهیزم

است که  ییکارها گریحوزه از د نیا نیکارشناسان و متخصص تیترب نیهمچن

 رسدیانجام شود. به نظر م دیبا رانیا 5G نترنتیبستر ا یسازفراهم نهیدرزم

خواهد شد و اکنون کارشناسان در  ریفراگ 2022تا سال  رانیدر ا 5G نترنتیا

و مضرات  ایآن هستند و مزا یانهیو هز یمدل اقتصاد یبر رو قیحال تحق

 خواهند کرد. یو اپراتورها را بررس انیمشتر یبرا 5G نترنتیا

ماه قبل وارد  ۵از حدود  ICTتوسط وزارت  رانیا در 5G یفناور یتمرکز رو

در داخل کشور جلسات  لیموبا یاپراتورهابا  طرفکیازشده است.  یدیفاز جد

آرا  عیبر تجم یمبتن یوهایاست که سنار یدر حال برگزار یو مستمر وستهیپ

 ییویامور راد اونتدر مع یراهبرد یکار گروها گریکنند و از طرف د هیرا ته

مسائل و  یاختصاص طوربهاست که  شدهلیتشکوزارت مقررات  میتنظسامان 

 کنند. قرار است در چند ماه لیوتحلهیتجزرا  5G یموضوعات مختلف فناور

 یدر کشور نهائ 5Gو نقشه راه توسعه  ینیتدو یهااستیس یینها نسخه ،یآت

برداشت.  5G یالنچ تجار یالزم را برا یهاقدم 1۴02شود تا بتوان در سال 

شده است و شروع 2019از سال  ایدر دن 5G یاست که النچ تجار یدر حال نیا

اطالعات در جهان است.  ینسل فناور نینقطه عطف ا 2020در سال  ناًیقی

 Standaloneصورت شده است به یسازادهیکشورها پ یآنچه اکنون در برخ

 نیدر هم یول اجرانشده است. یزیچ یصورت سراسردر جهان به یاست ول

شده است که تا مطرح 5Gبه شبکه  لیاز اتصاالت وسا یریگمرحله برآورد چشم

 .کانکشن مطرح است ونیلیم 300حدود 

 یفعل لیکشور در شبکه موبا یهارساختیز دیبا 5G یبه فناور یابیدست یبرا

یطراح 4Gو  3G یهاشبکه یبرا یفعل رساختیز رایز ابند،یارتقاء و بهبود 

آن نگذشته و اپراتورها به  عیاز النچ وس یسال و اند کیاز حدود  شیو ب شده

 یهاشرکت یبرا یاقتصاد یریپذهیتوج رو،نی. ازاانددهیسر خود نرسنقطه سربه

 کیهنوز  رساختیدر خصوص ارتقاء و بهبود ز یاقتصاد یهاو بنگاه یاپراتور

 نیبه ا یابیدست یلوازم و جواز رسم نیو تأم زاتیتجه میمسئله است. البته تحر

راه بسته  زاتیتجه نیتأم یهم برا دیو شا دهدیقرار م ریتوسعه را تحت تأث

در  5Gبه  یابیشده و زمان دستتمام متیدر ق یجد ریتأث ت،یواقع نیباشد. ا

  5Gاز یبرداربهره یبه ارتقاء دارد و برا ازین زیشبکه انتقال ن را دارد. رانیا

 تیسا کیتا نزد ینور بریبا سرعت ف ییهاشبکهو  ینور بریشبکه ف ازمندین

الزم  یهارساختیزموضوعات مربوط به توسعه  هانیااست.  لیموبا یهاشبکه

که  باشدیم نجمنسل پ لیموبا یاز شبکه ارتباط یبرداربهرهو  یسازادهیپ یبرا

 .به پژوهش دارد ازین... و یاقتصاد ،یفن ابعاد ازنظر
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 زیچهمهکه  شودیمباعث  لیشدن نسل پنجم موبا ریگهمهکارشناسان  ازنظر

و  ، مدیریتهامسافرت ،وکارکسب یهاوهیش ،وآمدرفت ،دوفروشیخرکند.  رییتغ

 نفت، )برق یهوشمند انرژ مدیریت ،هاو رواج خودران ونقلحملکنترل شهرها 

، (...و یشاورزک ،پسامند، خاک، )آب ستیزطیمحهوشمند  تیمدر ،از(و گ

هوشمند، شهروند  رشه، و سالمت جامعه تیامن نیتأمهوشمند  تیمدر

انبوهی از اشیا هوشمند با یکدیگر، ارتباطات هوشمند بین ارتباط  هوشمند،

در  شدهکنترلهای پارکینگاز راه دور،  یجراح وارتباطات پزشکی  خودروها،

 عمومی هوشمند(، ونقلحمل) های هوشمندقطارها و اتوبوس ،ونقلحمل

فیلم، بازی و  یع هوشمند،صناهای هوشمند، هوشمند، سرگرمی یهاکارخانه

یک  5Gرسد که آماده هستند و به نظر می 5Gمالتی مدیا برای ورود به 

 مطالبه جدی جامعه جدید خواهد بود.

، موبایل پهن ریتأخبرای ارتقاء سرعت، افزایش ظرفیت، کاهش  تنهانه  5Gنسل

و ارتباطات فوق مطمئن  یدهسیسروباند و قابلیت اطمینان بسیار باال در 

بلکه بستر دسترسی مناسبی اینترنت اشیا و ورود به مباحث  است ترمناسب

 .کندیمخانه، ساختمان و شهر هوشمند را فراهم 

 افزودهارزشدارند و  5Gهرکدام از صنایع از منظر خاصی انتظاراتی از شبکه  

 چهارکه در  دینمایمیادآوری  .کنندیما دقت دنبال ب 5G یریکارگبه خود را از

مختلف بیش از هر فناوری دیگری را،  یهانسلهمراه،  یهاتلفنگذشته  دهه

یژگیوو  هاتیقابلهر نسل از تلفن  همراه،  کردند. افرادوارد زندگی  سروصدایب

صوتی را عرضه  یهابستهارائه  G2نسل  مثالعنوانبهخاصی داشته است.  ییها

اینترنت موبایل  G3.5صوتی افزود، نسل  یهابستهپیامک را به  G3کرد، نسل 

 یهاسیسروانواع  G4تلفن موبایل اضافه کرد و سرانجام نسل  یهاتیقابلرا به 

، باند پهن و با ترعیسر)صدا و داده( را تجربه کرد و یک اینترنت  IPی بر مبتن

 عرضه کرد. 2008شبکه یکپارچه را از سال  یهاپروتکل
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تر است که دنیای هوشمندتری با ارتباطات وسیع یدهشکلدر حال  5Gنسل 

از راه دور، همه اشیاء را تحت نظر و مالکیت خود داشته  تواندیمبشر  در آن

باشد. وقتی بر اتومبیل خودران خود سوار است و مشغول انجام کارهای خود از 

بهترین مسیر  است شدهدادهای که از قبل به آن راه دور است، اتومبیل با برنامه

را انتخاب و طی کند بدون آنکه راننده در آن کنترل و نظارتی داشته باشد و 

با افراد و خانواده خود از راه دور مراوده کند و زیاد معطل ارتباط  حالنیدرع

خواسته دیگری را که دارد انجام  هادهای و... نباشد و صوتی، تصویری، داده

در انتقال  باالسرعتو  بلیت اطمینان کافی، تأخیر کم،دهد. او در این کار قا

انتظار دارد. چنین انتظاراتی در شبکه فعلی ارتباطات قابل انجام نیستند  هاداده

که ارتباطات گسترده تجهیزات با تجهیزات را  است 5G یهایژگیوولی از 

 100ترین حالت حداقل کنند. افزایش سرعت انتقال داده )در شلوغفراهم می

بر )سوار  متحرکمگابایت بر ثانیه( و افزایش پشتیبانی از سرعت بیشتر کاربران 

ن کاربر با ارتباط باند په ونیلیمکیاتومبیل، قطار، ...( و امکان اتصال حداقل 

 5Gشبکه  یهاتیقابلاز  لومترمربعیکسیار به شبکه در مساحتی در حدود یک 

 اییهدستگاههای جدیدی را برای اتصاالت بیشتر )توانمندی 5Gفناوری  است.

و  ، تحلیل اطالعاتیسازرهیذخکه دارای تکنولوژی اینترنت اشیاء هستند(، 

کاهش مصرف انرژی و  .کندیمای فراهم افزاری بستههای نرمسامانه یسازادهیپ

بهینه کردن مصرف در تجهیزات شبکه و کاربر )مانند گوشی موبایل( دو ویژگی 

 .هستند 5Gدیگر استفاده از فناوری 

 پایان                                                                                       
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 موفق مرکز هایشرکتمصاحبه با  

آشنایی بیشتر  جهت، لطفاً شما در این مصاحبه حضورتشکر از ضمن  "پتروکانی نیکان"شرکت  محترم مدیرعامل ،خدایاریمهندس جناب آقای 

 خالصه پاسخ دهید: صورتبهزیر  سؤاالت بهخوانندگان پیک رویش 
 

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

 یهانهیدر زم تیسابقه فعالسال  ازدهیحدود  یصنعت برق و انرژ یفناور مستقر در مرکز توسعه فناور یاز واحدها یکی عنوانبه کانین یشرکت پتروکان

 یعنی 1370شرکت، از سال  نیا رعاملیمد. مؤسس و دانگذریمرکز م نیدر ا خود را تیسه سال از فعال کیدارد و نزد نیو حفاظت زم کیحفاظت کاتد

، هستند یو خوردگ یکارشناسان جوان در حوزه برق و متالورژ اکثراً کهنیرو  11 یشرکت دارا نیا دارا است.فوق را  یهانهیزم سال تجربه در 27از  شیب

 دارد.
 

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

 یهانامهیگواهادامه دارد، اخذ  زین اکنونهمفوالد مبارکه اصفهان که  میدر مجتمع عظ یمحور دهیاخذ پروژه مرتبط با امواردی چون 

از سازمان پدافند  کیحفاظت کاتد 3مشاوره درجه  یبندرتبه نامهیاخذ گواه نیو همچن ISO9001،ISO14001 ،HSE –MS ،ISO 45001،یمنیا

 است. در طول این سه سال شرکت نیا یهاتیموفق ازجمله رعاملیغ
 

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

طور به اشاره نمود. ،بوده استشرکت برای این  یزشیموتور محرکه و انگ عنوانبهآن  حضور درو  یشیاندهمبه جلسات  توانیمتسهیالت مرکز  ازجمله

 یهاشرکتاز  یکی 1396در سال  یشیاندهمجلسه  کیبود و در روگاهینفت و گاز و ن یهاپروژهشرکت،  نیبازار هدف اتا قبل از ورود به مرکز رشد،  مثال

در مجتمع فوالد که شرکت پتروکانی نیکان سال است  3 بیکرد و از آن به بعد قر بیدر حوزه فوالد ترغ یابیبازاررا به  هاشرکت ،مرکز رشد مستقر در

 دهدیمدیگری که مرکز در اختیار واحدهای فناور خود قرار  یو امکانات التیتسهاز  شده است.پروژه  ۴ موفق به انجام و رددا تیمبارکه و هرمزگان فعال

و  یشرکت مهندس کیاز  نکهیدر جهت ا رویپژوهشگاه ن و خارج داخل یهاشیهماو  نارهایسم، هاشگاهینمادر فناور  هاحضور شرکت تسهیل به توانیم

 .بوده است، نیز اشاره نمود یبزرگ شوند کمک لیتبدشرکت پژوهش محور  کیصرف به  یمانکاریپ
 

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

و  یسازبازار و  یابیبازار ی. البته عدم اشراف به مبانشرکت است نیدو چالش بزرگ ا یبرق و انرژ یهاپروژهدر گردش و رکود در  هینبودن سرما یکاف

که هردو با  نیزم ستمیو س کیدو حوزه حفاظت کاتد. شرکت بود که کوشش در جهت رفع آن ادامه دارد یهاضعفنقطهاز  زین یمشتر یتقاضا کیتحر

 یاندازراه ازجمله یابیبازار نینو یهاتیفعالاست و  یتقاضا کاف کیتحر یبرا تاًیاشخاص و کارفرماها در ارتباط است ماه ییو حفاظت جان و دارا یمنیا

 .نمایدکمک  یده محوریا میدر جهت تعم تواندیم رهیو غ یعلم ینارهایسم لیو تشک دیجیتالی یابیو بازار اختصاصی شرکت تیساوب
 

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

 اید؟انجام داده

آنام "با شرکت  زین راً یشد و اخ پایشرکت سا در یکوچک یمنجر به باز شدن باب همکار "تش صباایآرلیان "در سال اول تعامل با شرکت این شرکت 

 .داشته است تیفعالنیز تعامل و فوالد  عیدر صنا یابیبازار نهیدرزم "گستران یانرژ

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

ی نوپا هاشرکتی هادغدغه نیترمهمو این مورد از  گسترش بازار و یافتن مشتریان بالقوه صورت گیرد نهیدرزم ستیبایمبه نظر من بیشترین حمایت 

 فناور است.
 

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

این به دنبال  شرکت و است داشدهیپ یمال یحام عنوانبه کیو حفاظت کاتد نگیارت یعنی شرکت تیبزرگ مرتبط با رشته فعال یدیشرکت تول کی راًیاخ

 د.کن یبه بازار معرف ترعیوسفناورانه خود را در ابعاد  دهیاآن حامی  واسطهبهکه  باشدیم
 

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

 است نیا ،به مرکزجدیدالورود  واحدهایبه  پیشنهاد شرکتو  خود دست نیافته استو توسعه بازار به اهداف  یابیبازار نهیدرزمشرکت تا به امروز  متأسفانه

 نمایند.استفاده  شتریببرای رفع این معضل  رویمرکز رشد و پژوهشگاه ن یهارساختیزکه از امکانات و 
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 یفناور یای( در دنGaN) دیترین میگال                

است که  یهادمهین یهاتیبا خاص ییایمیش بیترک کی دیترین میگال

که با  یکیشروع شد. از قطعات الکترون 1990 یآن از دهه یدرباره قاتیتحق

یآمپل ستور،یترانز ود،یبه د توانیم شدند،یساخته م دیترین میاستفاده از گال

 یاتوان در خانوادهیماده را م نیا جهیو قطعات مشابه اشاره کرد؛ درنت ریفا

جهان  یهادمهین نیعنوان مشهورترد که امروزه بهقرار دا کونیلیبا س کسانی

       محسوب یمهم نسل بعد یهایهادمهیاز ن دیترین می. گالشودیشناخته م

و  شتریب ییدما یهاتیبه محدود توانیم GaN اتی. از خصوصشودیم

الکترون  شتریب ییجاو هزار برابر جابه رویدر تحمل ن شتریب یهاتیظرف

 ها،تیتمام مز باوجود دیترین میاشاره کرد. البته گال لکونیبا س سهیدرمقا

که در  ستین یکونیلیس یستورهایترانز یبرا یمناسب میمستق نیگزیجا

. درواقع، شوندیو قدرت کم استفاده م یبا انرژها گجت یامروز یکاربردها

 دهید ادیز یرویبا مصرف ن ییهاتیدر موقع شتریب دیترین میگال یروین یبازده

 .کندیم دایپ یادیز تیاهم eV 3.4و  eV 1.1 نیممنوعه ب که در نوار شودیم

در  دهد،یرا نشان م دیترین میگال تیو مز تیکه اهم یاصل یاز کاربردها یکی

شارژ  یمانند لوازم جانب روین نیتأم یهایو فناور 5G ییویراد یهاآنتن

 یبازده GaNاست که در مساحت کوچک  نیمهم ا یاست. نکته عیسرفوق

. قطعات دهدیارائه م یکونیلیقطعات س اب سهیدرمقا یبهتر ییو دما روین

 توانیرا م ییویراد یهاآنتن ای روین یهاکنندهتیمانند تقو GaN یکیالکترون

به  توانیها مدستگاه انیاستفاده کرد. از م 5Gمتنوع  یهادر دستگاه

 میتر قطعات گالاشاره کرد که از ابعاد کوچک کروسلیما ییویراد یهاستگاهیا

 هدر رفتبزرگ که  یترهاینسمترا ن،یا بر . افزونبرندیبهره م یدیترین

 دیترین میگال یایاز مزا یمنددارد، امکان بهره تیاهم اریها بسدر آن ییگرما

 یهایانواع فناور یاز مواد مهم در توسعه یکی GaN هرحال،را دارند. به

 .شودیمحسوب م 5G یشبکه

 آور پارسفن زیبوشرکت  ؛معرفی واحدهای مرکز

 سید محمد کازرونیان :رئیس هیأت مدیره

 88377283: تماس شماره

 ziboo.ws.energyiran@gmail.com: یکیپست الکترون   

  :محوری ایده 

 یدیخورش، ی)باد ریپذ دیتجد یهایانرژ یدیبریه هایستمیو ساخت س یطراح

  ک و متوسطمصارف کوچ یبرا (یزلیدو 

 :فعالیت زمینه 

مربوطه همراه با انتقال  داتیو تول یدیبریه یهادستگاه یو اجرا دیتول ،یطراح 

 کشور یمیاقل تیآن با توجه به وضع یسازیو بوم یتکنولوژ

 :طرح خالصه

خاص با استفاده  یدیبریه یهاستمیس دیطرح، ساخت و تول نیا یاز اجرا هدف

به انتقال  تیکه درنها یمعکوس و استفاده از قطعات خارج یاز دانش مهندس

 ریپذ دیطرح با استفاده از منابع تجد نی. اباشدیم شود،یمنجر م یتکنولوژ

 یادیبه مقدار ز را یطیمحستیز یهایو آلودگ یرسانبرق یهانهیهز ،یانرژ

خاص  یدیبریه یهاستمیو ساخت س ی. طرح شامل، طراحدهدیکاهش م

 یهاستمیس ،ییو روستا یریعشا یرسانبرق یهاستمیس رینظ یمشتر ازیموردن

ها و پادگان یرسانبرق یهاستمیس زیها و نمعابر و جاده ییروشنا نیتأم

 .است یمرز یهاستگاهیا

 :هدف بازار

 ،مصارف خانگی 

 مصارف اداری و سازمانی، و 

 مصارف صنعتی. 

ی خط تولید صنعتی در منطقه اقتصاد مقاومتی قلعه اندازراه :وضعیت آخرین

 .داخل کشور یهاتیظرفشرکت و مهندسی های قابلت برهیتکگنج کرمان با 

 

 * رو شیپمهم  یدادهایرو *                      

     

 
  

 
 

 
 

 

 

  

@eptp_inc 

 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188۵90۴92             02188۵81968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  

          

 

 
 
    
   

   

 

، 1398 خرداد 27، "دیجد یهایفناورو  یدر علوم مهندس روزبهو  نینو یدستاوردها یکنفرانس مل نیهفتم" .1

 .رشت -النیاستان گ یصنعت یمهندس جیسازمان بسبرگزارکننده: 

و  رانیدر ا کیو مکاترون کیمکان وتر،یبرق، کامپ یدر مهندس یارشتهنیب قاتیتحق یالمللنیبکنفرانس  نیسوم" .2

 .کرج -یدائم رخانهیدب، برگزارکننده: 1399 خرداد 31، "جهان اسالم

 .کرمانشاه -یدانشگاه رازبرگزارکننده: ، 1399 تیر 11، "در صنعت آب و برق یکاربرد یهاپژوهش یکنفرانس مل نیاول" .3

 یمهندس جیسازمان بسبرگزارکننده: ، 1399 مرداد 27، "یو مهندس یدر فن نینو یهادهیا یکنفرانس مل نیپنجم" .4

 .رشت -النیاستان گ یصنعت
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