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    وچهارپنجاهشماره  1399 ماهاسفند

  

 :خوانیددر این شماره می

 سخن نخست 

 مرکز  سالهیکعملکرد  

 از مرکز شدهخارجهای جدول شرکت 

 بنیاندانشهای شرکتجدول  

  تحت حمایتفناور  یواحدها یاسام جدول 

 های ارجاع شده به مرکز طرحجدول  

           

 سخن نخست            
           

 

 .است شدهخالصه ریدر جدول زدر یک نگاه کلی عملکرد مرکز  .است افتهیصیتخص 1399عملکرد مرکز در سال  ارائهاین ماه به  پیک رویش 
 

 1399خالصه عملکرد مرکز در سال جدول 

 مقدار واحد شاخص

 36 واحد فناور 1399ماه سال واحدهای فناور تحت حمایت در انتهای دی

 1 واحد فناور 1399ماه سال واحدهای فناور غیرحضوری در انتهای دی

 3 واحد فناور 1399ماه سال واحدهای فناور پیش رشد در انتهای دی

 4 واحد فناور 1399ماه سال بنیان مستقر در انتهای دیفناور دانشواحدهای 

 11 واحد فناور به مرکز  شدهجذبواحدهای فناور 

 6 واحد فناور از مرکز شدهخارجواحدهای فناور 

 17 جلسه ارزیابی روند پیشرفت سالیانه واحدهای فناور مستقر

 20 جلسه مستقر برگزاری جلسات مشاوره تخصصی برای واحدهای فناور

 4 عنوان توسط واحدهای فناور مستقر شدهکسبدانش فنی 

 2 عنوان ( توسط واحدهای فناور مستقرشدهفروخته) واگذارشدهدانش فنی 

 7 عدد توسط واحدهای فناور مستقر شدهارائه/ صنعتی( یصنعتمهینمحصوالت و خدمات کاربردی )پایلوت/ 

 2 عدد توسط واحدهای فناور مستقر شدهساختهمحصوالت آزمایشگاهی 

 1 مورد تهیه مدل مفهومی و عملیاتی پارک نیرو

 1 مورد تهیه برنامه کاری پارک علم و فناوری نیرو جهت ارائه به وزارت عتف

 1 مورد نوآوری وزارت نیرو بومستیزتدوین و ارائه گزارش 

 3 کارگاه برگزاری کارگاه آموزشی

 6 نشست های تخصصی آنالین )وبینار آموزشی( برگزاری نشست

 10 عنوان انتشار خبرنامه ماهیانه مرکز 

 4 عنوان سازی انتشار جزوات آموزشی و فرهنگ

 2 عدد توسط واحدهای فناور مستقر شدهنوشتهکاربردی  یافزارهانرم

 9 جلسه برگزاری جلسات تمدید استقرار 

 8 جلسه پذیرش برگزاری جلسات کمیته

 8 جلسه برگزاری جلسات هیأت رئیسه مرکز

 4 جلسه برگزاری جلسات شورای مرکز

 8 جلسه برگزاری جلسات کمیته خروج
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 :بوده استموضوع متمرکز  4روی  عمدتاًمرکز  یهاتیفعال، هاشرکت وکارکسبشیوع فراگیر کرونا و کساد بازار  واسطهبه، 1399در سال 

 در دستاوردها، ییافزاهمو  کاریوهای کسبدهی کنسرسیومهای مستقر برای شکلکاری و تعامل بین شرکت ایجاد ارتباط 

 شبکه ایران کاال، شبکه جوان، خبرگزاری  هاآنهای خبری برای معرفی محصول ها و رسانههای مستقر با شبکهرسانی و ایجاد ارتباط بین شرکتتبلیغات، اطالع(

 ،ب(رنا، برقآای

 هاآنشده و کسب مشتری برای های فنی کسبرونمایی از دانش، 

  با صنعت، و های مستقرشرکتایجاد ارتباط بین 

  مستقر. یهاشرکتداخلی برای ساخت محصوالت  یگذارهیسرماجذب تسهیالت مالی و 
 

 واحد فناوری عملکرد
 

 استقرار و رشدالف( 

در  شدهانجام یهاتی. مجموعه فعالابدییو در طول دوره حضور واحد فناور در مرکز ادامه م شودیآغاز م رشیپذ ندیشدن فرآ ییفناور در مرکز پس از نها یدوره رشد واحدها

 است.  ریدوره رشد به شرح جدول ز

 به واحدهای فناور مستقر در مرکز واحد فناوری یخدمات تخصصارائه جدول 

 واحد شاخص
 35 تعداد 99 ماهید یمستقر تا انتها یواحدها

 1 تعداد 99 ماهید یتا انتها یرحضوریغ یواحدها

 3 تعداد 99 ماهید یرشد مستقر تا انتها شیپ یواحدها

 4 تعداد 99 ماهید یمستقر تا انتها انیبندانش یواحدها

 20 جلسه هاشرکت یبرا وکارکسب یمشاوره در حوزه استراتژ جلسات

 17 جلسه انهیسال شرفتیروند پ یابیارز

 5 جلسه (Kick off meeting) د در بدو ورو دیجد یهاشرکت هیتوج

 9 جلسه شرکت 9 یقرارداد استقرار برا دیتمد

 3 نشست یآموزش یهاکارگاه

 8 جلسه خروج تهیکم

 

 خروج واحدها از مرکزب( 

 هاآنهمراه با ایده محوری  هاشرکتاسامی این  ر،یدر جدول ز موفقیت خارج شدند. بااز مرکز، بود،  دهیدر مرکز به اتمام رس هاآنکه دوره استقرار  ، هشت شرکت99در سال 

 آمده است.
 

 از مرکز جداشدههای جدول شرکت

تاریخ 

 خروج
 ردیف نام شرکت محصول ایده فناورانه

 یبرق یو ساخت شارژر خودروها یطراح 1/6/99
 دیتوسعه جذب خورش

 گهر یانرژ
1 

 2 برق دیدرود کل لوولتیک 400و  230و  132 یفاز نیب یسرهایو ساخت اسپ یطراح 1/7/99

 3 افزار رویالکا ن شبکه برق یپارامترها زوریو ثبت و آنال یریگو ساخت دستگاه مرکز اندازه یطراح 1/7/99

 4 صبا اتشیآر انیل ارتعاشات نگیتوریمان ستمیس دیو تول یطراح 1/8/99

 5 شیبهسا پو انایآر صنعت برق کشور ژهیو تیریمد یلیمدرسه تکم یزیرطرح 1/10/99

 6 گستران یآنام انرژ قدرت یگازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورها یریگاندازه ستمیو ساخت س یطراح 1/10/99

 

 ج( توسعه فناوری و راهبری واحدهای فناور

 :زیر است قراربه 99در سال  این حوزه هایفعالیت اهم

 آموزشیهای ها و برگزاری کارگاهحضور در رویدادها، جشنواره 

. از میان هفت عنوان کارگاه آموزشی برگزار شدبه میزبانی پارک علم و فناوری گیالن  99 فن بازار و فناوری سال جاری، جشنواره دستاوردهای پژوهش، آذرماهدر هفته پایانی 

 در طمینانا قابلیت"و  "های تحلیل کالن دادهپلتفرم"های گوناگون پژوهشگاه نیرو، دو کارگاه آموزشی های پیشنهادی از بخشتوسط مرکز رشد و تمامی کارگاه شنهادشدهیپ

 از مرکز رشد منتخب گردید.  "فناورانه محصوالت

 و تحلیل در هاپلتفرم کاربردهای ،هاآن هایقابلیت و داده کالن هایپلتفرم انواع معرفی ها،داده کالن ها،داده انواعهای: ی تحلیل کالن داده با سرفصلهاکارگاه آموزشی پلتفرم

 التمحصو در اطمینان کارگاه آموزشی قابلیتعرضه شد. شرکت توسعه تجارت هزار گذر فریدالدین عظیمی، مدیرعامل آقای آب، توسط  و برق حوزه هایداده کالن مصورسازی
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 یافزارهارمن محصوالت و معرفی و هاسیستم اطمینان قابلیت ارزیابی هایروش باال، اطمینان قابلیت برای طراحی اصول اطمینان، قابلیت در کلیدی مفاهیم با محتوای:فناورانه 

  .عرضه شدشرکت نبوغ صنعت سهند توسط آقای مهندس مهرداد محمدی، مدیرعامل اطمینان  قابلیت تحلیل
 

 رونمایی از دستاوردهای فناورانه واحدهای فناور 

 اولیا، محمدصادق دکتر آقای حضور نیرو، با رشد و پژوهشگاه مرکزسال جاری به میزبانی  ماهید مورخ چهارم مستقر فناور واحدهای دستاوردهای از رونمایی اولین مراسم

ان در ساختمو تعدادی از مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو  تبریز موتوژن شرکت محترم مدیرعامل رحیمی، طاهر مهندس یو آقانیرو  وزارت انسانی منابع و تحقیقات محترم معاون

 به که "کیلووات 6/9 دائم مغناطیس گیربکس بدون موتور" عنوان با "ویرا گستر توان" شرکت فناورانه محصول از مراسم این در .برگزار شدرویش پژوهشگاه نیرو 

 ویرا گستر توان شرکت و تبریز موتوژن شرکت مابینفی همکاری نامهتفاهم و گردید رونمایی اولیا دکتر آقای توسط است، شدهساخته و طراحی تبریز موتوژن شرکت سفارش

 . گردید رونمایی .شد مبادله و منعقد
 

  هانامهنییآتدوین / بازنگری 

  مستقر، و  یهاشرکتارزیابی سالیانه  نامهنییآبازنگری 

  در مرکز. هاشرکتتمدید قرارداد  نامهنییآتدوین 
 

 های علمیهای تخصصی و سخنرانیبرگزاری نشست 

الب آنالین و در ق صورتبهواحدهای فناور مستقر  وکارکسبدر سال جاری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه متأثر از شیوع ویروس کرونا، برگزاری جلسات مشاوره بهبود مدل 

های فناور با عناوین زیر برای شرکت "تخصصی رویش -وبینار علمی"شش نشست تخصصی آنالین در قالب   نیچنهم. برگزار شدجلسه اختصاصی برای هر واحد فناور  20

 و همچنین عموم مخاطبان برگزار شد. 

 را پیام صنعتهای شارژ خودروهای الکتریکی توسط شرکت گیزیرساخت شبکه ایستگاه،  

 های دریایی توسط شرکت پتروکانی نیکانهای فلزی درون خاک  و سازهحفاظت کاتدیک بهترین روش مقابله با خوردگی سازه، 

 وری انرژی ایران توسط شرکت مشاوره مدیریت آریاناسال ناکارآمدی در بهبود بهره 50ی دالیل واکاو، 

 گذاری سامان توستوسط شرکت توسعه و سیاست اثرگذارندتوانند بر تصمیمات مردم های کوتاه میچگونه پیام -های کوچک برای اهداف بزرگسقلمه، 

 وهای فناور نوپا توسط آقای مهندس اسماعیلیوکار در شرکتتحلیل و طراحی مدل کسب ، 

 های فکری توسط آقای مهندس پویان پیردیرییواجه با اختراعات و سایر داراها در مآپهای فناور و استارتاشتباهات رایج شرکت. 
 

 مستقر در مرکز انیبندانشهای جدول شرکت

 ردیف نام شرکت ایده فناورانه دیتائتاریخ  تیوضع

 2نوع  یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
 حملقابل آب آناالیزر دستگاه ساخت و طراحی 19/11/1398

 کرانهپویش تدبیر 

 محدود( تیبا مسئول)
1 

 2 نوع یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
11/09/1393 

 به مجهز و مصرفکم فوق هوایی شبکه خطای یآشکارسازها

 GPS ماژول و یمخابرات تجهیزات
 2 بهین تجربه

 2 نوع یدیتول انیبندانش

 (ی)صنعت
 دروژنیو ساخت خلوص سنج ه یطراح 23/05/1395

 قشم ستمیس رامونیپ

 خاص( ی)سهام
3 

 4 گیرا پیام صنعت سیم خودروهای الکتریکیطراحی و ساخت ایستگاه شارژ بی 12/05/1398 2نوپا نوع  انیبندانش

 

 پذیرش حوزه عملکرد 
 

 موارد زیر است: شامل انیشده به متقاضبوده است. خدمات ارائه انیو استقرار متقاض ، پذیرشدار امور مربوط به جذبمرکز عهده رشیواحد پذ

 در مرکز استقرار انیبه متقاض ییپاسخگو، 

 هاآنی به متقاضیان در تعریف و تکمیل پروپوزال وکارو کسب یمال ،یفن یهامشاوره ارائه، 

 هاآنپرونده  لیطرح و تکم یسنجامکان لیحلت، 

 واصله یهاطرح هیاول یابیارز، 

  مرکز یجهت ارائه به شورا رشیپذ تهیمصوب کم هایپروپوزال یساز یینهاو  رشیپذ تهیارائه در کم یها براطرح یسازآمادهکمک به متقاضیان در، 

 پرونده لیمصوب شورا جهت تکم یهاطرح بانو کنترل مدارک الزم از صاح افتیدر، 

 مرکز شدگان برای استقرار درنامه حقوقی از پذیرفتهصلح قرارداد استقرار و میتنظ، 

  وجذب و استقرار رش،یفراخوان، پذ یندهایاز فرآ لیتحل یهاگزارش نیو تدو هیته ، 

 ریرحضویرشد و غ شیمرحله رشد، پ یفناور برا یهامربوط به جذب و استقرار شرکت اتیانجام عمل. 

فت، لکن کاهش یا شدتبههای فناور متقاضی استقرار در مرکز رشد نیز ، طبیعتاً تعداد شرکتوکارهاکسب، با توجه به تأثیر منفی پاندمی کرونا بر 1399در ابتدای بهار سال 

خود را ارائه نمودند. در نیمسال دوم وضعیت  یهاطرحو  نامثبتواحد  7جدید بود، از این طریق  یهاطرحعملیاتی پذیرای  صورتبهدرگاه اینترنتی پذیرش واحدها  ازآنجاکه

واحد پذیرش و جذب  یهاتیفعال، خالصهطرح دیگر در مرکز رشد به ثبت رسید.  12 ماهبهمنتا انتهای  1399 مهرماهاز  کهیطوربهبا افزایش روبرو بود  شدهثبت یهاطرح

 جدول زیر است.   به شرح 1399سال  ماهدیمرکز تا پایان 
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 1399مرکز در سال واحد پذیرش خالصه عملکرد جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 65 یسال جار ماهبهمنروز بوده است. متوسط زمان مزبور تا  110زمان برابر  نیشتریروز، و ب 35تا طرح در شورا( برابر  نامثبتطرح در مرکز )از زمان  یزمان بررس نیکمتر

 شدهثبت یهاطرح یموضوع یبندخوشه. طرح است یرو مپروپوزال و اصالحات الز لیدر تکم یمتقاض یرهایاز تأخ یها، ناشطرح رشیشدن زمان پذ یروز بوده است. طوالن

 شتریهستند که ب یها و حفاظت خطوط انتقال، سه موضوعداده لی، تحلمصرف برق یسازنهیبه ،اساس نیاآمده است. بر  1در نمودار شکل  ،یبر اساس فراوان ،یدر سال جار

 است. رینمودار ز صورتبه یبر اساس فراوان شدهثبت هایطرح یموضوع یبندخوشه ،یسال جار اسفندماه انیپا تا.قرارگرفته است انیمتقاض موردتوجه
 

 در مرکز شدهثبت هایطرح یفناور یهاخوشه ینمودار فراوان

 
 پشتیبانی حوزه عملکرد 

 

 99 سال ماهدیپایان  در واحد این هایفعالیت اهم. پردازدمی حمایت تحت فناور واحدهای و مرکز به خدمت ارائه به و پشتیبانی مالی ،اداری حوزه دو در مرکز پشتیبانی واحد

 به شرح زیر است: 

 مرکز اداری و مالی امور الف( انجام

 (و  زیربنایی امور انجام کلیه مرکز، تنخواه مدیریت شامل) نیرو پژوهشگاه و مرکز مابینفی مالی و اداری تعامالت انجام... 

   درخواست پشتیبانی 90سند مالی و   30صدور قریب به 

 واحدهای فناور( هایپرداختفناور)صدور صورتحساب، مدیریت  واحدهای و مرکز مابینفی مالی انجام تعامالت 

  صورتحساب 300صدور قریب به 

  اجاره و تسویه اعتباراتشدهارائهریال از واحدهای فناور بابت خدمات  4.206.415.714وصول مطالبات مالی به مبلغ ، 

 های مالی و استفاده از خدمات مرکزحمایت در خصوص تراکنش تحت هایشرکت سالیانه بندیارزیابی و رتبه   

 مالی گزارش مورد 40قریب به  ارائه و تهیه  

  مورد مجوز ورود و خروج اشخاص و تجهیزات به مجموعه پژوهشگاه نیرو 200صدور بیش از 

  مرکز موردنیازیزات و خدمات مورد درخواست و انجام مکاتبات مربوطه در خصوص تأمین لوازم و تجه 50ارائه بیش از 
 

 مستقر هایشرکت از پشتیبانی هایفعالیتب( 

  و عرضه دستاوردهای واحدهای فناو، های مرکز در خصوص بازاریابیویرا در راستای حمایت توان گستربرگزاری مراسم رونمایی از دستاورد شرکت  

  در مرکز غیرحضوریجلسه مختلف حضوری و  70مدیریت و پشتیبانی برگزاری بیش از، 

  فاتر واگذارشده، تعمیر و تجهیز دیبازسازمواردی همچون  ازجملهانجام کلیه امور مربوط به زیرساخت فضاهای در اختیار واحدهای فناور، 

  واحد پیش رشد جدید در مرکز 5شرکت رشد و  6انجام امور مربوط به استقرار، 

 (واحد پیش رشد 3واحد رشد و  6)فناور  واحد 9 خروج به مربوط امور انجام، 

  به مرکز در قالب یک بانک اطالعاتیورودی و خروجی  یهاطرحساماندهی سوابق واحدها و، 

  مرکز و همچنین مدیریت لوازم و تجهیزات متعلق به مرکز یهانهیهزجهت مدیریت و ساماندهی درآمدها و  مرکز در حوزه مالی و زیرساختتهیه بانک اطالعاتی، 

 تعداد واحد شاخص
 19 طرح 1399 ماهبهمن انیتا پا یافتیدر یهاطرح

 19 طرح رشیتوسط واحد پذ هیاول رشیپذ

 6 جلسه یابیارز تهیکم جلسات

 8 جلسه رشیپذ تهیکم جلسات

 11 تعداد ارائه به شورا یبرا یینها شدهرفتهیپذ یهاطرح

 5 جلسه مرکز یشورا جلسات

 9 تعداد مرکز یتوسط شورا شدهرفتهیپذ یهاطرح

 5 جلسه (ی)حضور وکارکسبمدل  میو تنظ یمشاوره فن ارائه

 10 جلسه (یرحضوریغ) وکارکسبمدل  میو تنظ یمشاوره فن ارائه

 7 جلسه وکارکسبو برنامه  یمشاوره مال ارائه
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 هاآناز مرکز با نیت استفاده از تجربیات  شدهخارج یهاشرکتده ناستقرار نمای منظوربه رشد مرکزتجهیز سایت پسا، 

   کاربرد علوم پایه در صنعت آب و برق دهندهشتابنخستین  عنوانبه لیان دهندهشتاباستقرار، 

  ساماندهی نمایشگاه دائمی محصوالت و البی مرکز، 
 

 

 ITو  روابط عمومی حوزهعملکرد 
 

، یرساناطالع دارعهدهحمایتی و فرهنگی،  یهاتیمأمورواحد روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت نیل به اهداف و 

 به شرح ذیل است:  1399باشد. اهم اقدامات واحد روابط عمومی در سال برقراری ارتباط به نحو شایسته و انعکاس رویدادها، اخبار و انتشارات مرکز می

  مرکز و توزیع آن، "پیک رویش" خبرنامه 11تدوین و انتشار 

 تخصصی رویش -برگزاری شش وبینار علمی، 

  ای قهیدق 15های مستند از واحدهای فناور تحت حمایت مرکز و هماهنگی ضبط برنامه صداوسیما جهت ساخت سلسله برنامه شبکه ایران کاالایجاد ارتباط با

 ،توسط ریاست محترم و انتشار اخبار مهم مرکز در تحریریه خبری آن شبکه زنده کارآفرین جهت معرفی مرکز

  جوان آپ"جهت حضور مرکز در برنامه  "رادیو جوان"ارتباط با شبکه رادیویی ایجاد"، 

  ی آنهانامهفصلو  تیساوب)پایگاه خبری صنعت آب، فاضالب و برق( جهت انتشار اخبار مرکز در  "برقآب"ایجاد ارتباط با پایگاه خبری، 

  نعکاس اخبار مرکز و دستاوردهای آنجهت ا "باشگاه خبرنگاران جوان"و  "ایرنا"ی هایخبرگزارتعامل با، 

  ییزااشتغالهای متقاضیان دریافت وام و همکاری در برگزاری سلسله جلسات بررسی طرح " بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام )ره("تعامل با، 

  نوآوری نیرو بومستیزهمکاری فعال در تدوین گزارش پروژه، 

  ی(روزرسانبه)در دست  "و مراکز رشد هاپارکشبکه تعاملی "و  "اکوسیستم کارآفرینی ایران"ایجاد صفحات اختصاصی مرکز در پلتفرم، 

  وکارکسبایجاد زیرساخت الزم برای برگزاری سلسله جلسات آنالین مشاوره، 

  های مناسبتی و خبری جهت پخش در مانیتور البی ساختمان رویشدقیقه کلیپ 60طراحی و انتشار بیش از، 

  های مرکزها و مراسمهمایش یرساناطالعطراحی انواع پوستر، کاتالوگ، بروشور، بنر، تراکت، تابلو و... جهت، 

 اریدرباره نسل پنجم ارتباطات س دیآنچه با"، "(2)آنچه باید یک پژوهشگر بداند ": سازی با عناوینی نشر سه کتابچه آموزشی و فرهنگسازآماده (5G و )

 ،"دیکوچک و بزرگ بدان یهابنگاه نیدرباره تعامل ب دیآنچه با"و  "(1) یدبدان نترنتیآن با ا ییهمگرا

 9.6رونمایی از موتور بدون گیربکس مغناطیس دائم "ی بستر فناوری اطالعات مراسم رونمایی از دستاوردهای واحدهای فناور مرکز تحت عنوان سازآماده 

 ،"کیلووات شرکت توان گستر ویرا

 ومرتبط مسائل سایر و رویدادهای مرکز اخبار، انعکاس جهت مرکز سایت، و صفحات مجازیوب محتوای ایجاد و ینگهدارروز به ، 

 هاآن هایپیشرفت اخبار تهیه برای هاشرکت مستمر با تعامل. 

 

 یو جزوات آموزش شیرو کیپ یهامنتخب از خبرنامه ریتصاو

       
 

 مرکز یدادهایمنتخب از پوستر رو ریتصاو
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 هانامهتفاهم
 

 مختلف منعقد شد: یهاسازمانبا نهادها و  نامهتفاهمچند  1399در سال 
 

 کارخانه نوآوری آب و آبفا نامهتفاهمالف( 

 اتقیدر دفتر معاون محترم تحق یاجلسه سال جاریدر دستور کار مرکز قرار داشته است. در  روین یدر قالب پارک علم و فناور روین یهاکارخانه یاندازها قبل راهاز مدت

و شرکت اعتماد  یجمهور استیر یو فناور یعلم ونتمعا یراهبرد یهایمحترم مرکز توسعه فناور سیفر رئ یدکتر قادر یبا حضور جناب آقا رویوزارت ن یو منابع انسان

رکت قرار ش نیدهنده آبفا برگزار شد. ادهنده و شتابعنوان توسعهبه اسی نگیهلد رمجموعهیز یهااز شرکت یکی رشیو پذ یبا موضوع بررس رویپارک ن نیو مسئول اسی

ه، با کارخان نفعانیذنامه با پارک و عقد توافق بیو ارائه دهد تا پس از تصو هیآب ته قاتیتحقکارخانه آب و فاضالب در محل مؤسسه  جادیا یخود را برا شنهادیاست پ

 هیو ته ی. جلسات کارشناسدینما یبردارکارخانه را آماده بهره یسال جار انیخود شرکت تا پا هیسرما زیو ن یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم میمستق تیحما

 یدهنده تخصصشتاب قینوپا از طر یهاشرکت رشیحوزه آب و فاضالب کشور را با جذب و پذ یازهایمذاکره است. کارخانه آب و فاضالب ن الکارخانه در ح تیریمدل مد

 خواهد کرد. یریگیپ
 

 صبا اتشیآر انیدر صنعت آب و برق با شرکت ل هیعلوم پا یکاربردها یتخصص دهندهشتابنامه استقرار تفاهمب( 

 یهادر حوزه تیمندان به فعالامکان جذب عالقه یمناسب کار یفضا جادیدر صنعت آب و برق بوده که با ا هیدهنده کاربرد علوم پاشتاب نینخست انیدهنده لشتاب

نعت و ص انیم ادیخود و فاصله ز یتخصص شتهدر ر هیآموختگان علوم پادانش نیشاغل نییرا در دستور کار خود قرار داده است. آمار پا هیبا موضوع علوم پا یآپاستارت

ت را در و صنع هیعلوم پا انیمناسب، فاصله م ییفضا جادیاست بتوان با ا دیدر کشور باشد. ام یادهندهشتاب نیچن جادیا اتیضرور نیتراز مهم یکی دیاش هیعلوم پا

. که ما باشدیم یصنعت یادر بخشه هیعلوم پا نیدر صنعت آمار شاغل هیکاربرد علوم پا یهاقسمت نیتراز جذاب یکی دیکاهش داد. شا شرفتهیپ یکشور، مشابه کشورها

مترمربع در طبقه  120دهنده فوق را در فاز اول به مساحت صبا، شتاب اتشیآر انینامه شرکت لتفاهم نی. بر اساس امیبرو سونیبه ا دیتول ییرا بر آن داشته جهت شکوفا

دهنده  شتاب نی. ادینمایخود را با عنوان انتگرال صنعت برگزار م یآپاستارت دادیرو نیاول ندهیکرده و در دوماهه آ یاندازراه روین وهشگاهپژ شیساختمان رو کی یمنف

 یعال یهابا حضور مقام دهندهشتاب نیاز ا ییرونما یسال جار انیاست تا پا دواریشروع خواهد کرد. مرکز ام یآپکار خود را با استقرار حداقل دو هسته فناور استارت

 .ردیصورت گ رویحوزه ن
 

 مدرس تیدانشگاه ترب یبا پارک علم و فناور ینامه همکارتفاهمج( 

 هاتیظرفهمکاری مشترک در تبادل اطالعات و امکانات، استفاده از "نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مدرس با پارک نیرو با موضوع سال جاری، تفاهم آذرماهدر اول 

ی وزارت نیرو هاتیفعالدر جهت حمایت از فناوران و صاحبان ایده در حوزه  "ی علمی و فنی، پژوهشی، آموزشی، فناوری، ترویجی، اجرایی و قانونی طرفینهایتوانمندو 

ی و ایجاد ساختارهای فناوری مشترک نظیر شهرک، اندازراهی محصوالت، سازیتجارفناوری و  -نامه، طرفین در برگزاری تورهای صنعتیاین تفاهم موجببهمنعقد گردید. 

و سمینارهای تخصصی و رویدادهای مرتبط همکاری خواهند  هاشیهمای آموزشی، هادورهو  هاکارگاهی تخصصی، و نیز برگزاری هادهندهشتابپردیس، کارخانه نوآوری، 

 داشت.
 

 کیمارل یفکر ییو دارا یانتقال فناور ،یبا مؤسسه نوآور ینامه همکارتفاهمد( 

صنعت برق و  یمرکز توسعه فناور نیمابیف ینامه همکارفناور صنعت آب و برق، تفاهم یهابه شرکت یفکر تیمالک نهیدر زم یباهدف گسترش خدمات توسعه فناور

منعقد  "یو انتقال فناور یفکر تیمالک ،یدر حوزه نوآور یارائه خدمات کارگزار"با موضوع  ک،یمارل یفکر ییو دارا یانتقال فناور ،یو مؤسسه نوآور یانرژ

و  یثبت اختراعات مل رینظ ییهانهیدر زم کیمؤسسه مارل یاز خدمات تخصص توانندیمرکز م تیتحت حما یهاشرکت پسنینامه، ازاتفاهم نیا ی. با امضادیگرد

دمات خ ،یو توسعه و انتقال فناور یالمللنیب ،یحقوق ،یفکر تیمالک هدر حوز یابیو ارز یکشورها، مشاوره تخصص گریو د رانیدر ا یفکر یهاییدارا ریثبت سا ،یالمللنیب

 مند شوند.بهره یفریو ک یحقوق یبه همراه طرح دعاو یمشاوره حقوق زیو ن یسازیتجار
 

 تحت حمایت مرکز  یهاشرکتبا شبکه ایران کاال برای معرفی محصوالت  نامهتفاهمه( 

صنعت  یسرکار خانم بابا پور و مرکز توسعه فناور یکنندگهیبا ته ران،یا یاسالم یجمهور یمایکاال صداوس رانیشبکه ا نانیبرنامه کارآفر نیب یانامهتفاهم جاری سالدر 

د، به اناشتغال نموده جادیاند و اعرضه، ساخته یبرا هفعال مستقر در مرکز که محصول فناوران یهانامه مقرر شد شرکتتفاهم نیا ی. بر مبنادیمنعقد گرد یبرق و انرژ

با  زین یاقهیدق 15 یونیزیمصاحبه زنده تلو کیخواهد ساخت و  یاقهیدقپنج یغاتیبرنامه تبل کیشرکت  یهاتیاز مجموعه فعال کنندههیشوند. ته یبرنامه مذکور معرف

به  اننیکارآفر برنامهژهیمرکز و توجه و یهاتیبه حما تیکار با عنا نیا نهیکاال پخش خواهد شد. هز رانیا کهکرات از شبمصاحبه به نیشرکت انجام خواهد داد. ا رانیمد

 یحداقل ما،یدر صداوس یعاد غاتیتبل یاهبا تعرفه سهیساخت داخل و در مقا یاز کاال تیو حما دیمحصول، در سال جهش تول یدارا انیبنفناور و دانش یهاشرکت

 است.
 

 مرتبط با پارک علم و فناوری نیرو یهاتیفعال
اهداف  ،اندازچشمو فناوری نیرو توسط کارگروهی در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو تدوین شد. این برنامه کاری که شامل  پارک علمدر تابستان سال جاری برنامه کاری 

توسط پارک، مدل عملکرد کاری و فضای کالبدی پارک، مدل مالکیت و مدیریت و سازمان پارک و سرانجام مدل  ارائهقابلو وظایف پارک علم و فناوری نیرو، خدمات 

ات و منابع انسانی وزارت نیرو به مدیریت معاونت محترم تحقیق دیتائتهیه و پس از  نظرانصاحبی متعدد و مشورت با هابحثپارک بود، پس از سلسله  وکارکسب

است که  مقررشده، شدهانجامی هایزنیرا بر اساسپارک تکمیل و به همان دفتر ارسال گشت.  سیتأس کار برگی امور فناوری وزارت عتف ارسال شد. در ادامه زیربرنامه

 دفاع از این درخواست را برگزار نماید. و مراکز رشد عتف جلسه هاپارکدر نیمه دوم اسفندماه کارگروه تخصصی امور 
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  1399 پایاندر  یصنعت برق و انرژ یدر مرکز توسعه فناور تحت حمایتفناور  یواحدها یجدول اسام

 ردیف واحدهای فناور تحت حمایت ایده فناورانه سال استقرار

 1 پارس آورفن زیبو ریپذ دیتجد انرژی هیبریدی هایسیستم ساخت و طراحی سال  ششم

 سال چهارم
 مرسوم هایروش یجابه پالسی کاتدیک حفاظت سیستم سازیپیاده و تعمیم سنجی،امکان

 رکتیفایری
 2 نیکان کانی پترو

 3 ویرا گستر توان انرژی مصرف مدیریت برای هوشمند ترموستات و کلید ساخت و طراحی سال چهارم

 4 تانیر انرژی خدمات برقی خودروهای سریع شارژ هایسیستم ساخت سال چهارم

 5 تجربه بهین GPS ماژول و یمخابرات تجهیزات به مجهز و مصرفکم فوق هوایی شبکه خطای یآشکارسازها سال سوم

 6 قشم سیستم پیرامون هیدروژن سنج خلوص ساخت و طراحی سال سوم

 7 هورداد پاک انرژی و آب توسعه خاک رطوبت گیریاندازه حملقابل ابزار نمونه ساخت و طراحی سال سوم

 8 زیگ هوشمند فناوری توزیع مشترکین برق مصرف آنی پایش هوشمند سامانه ساخت و طراحی سال سوم

 9 صنعت پیام گیرا الکتریکی خودروهای سیمبی شارژ ایستگاه ساخت و طراحی سال سوم

 10 پارس اندیش نیکان کار GIS بر مبتنی برق شبکه خودکار تحلیل و سازیپیاده سامانه سال دوم

 11 پویا سیستم نیرا گازی/  آبی کولر عملکرد مدیریت هوشمند سامانه ساخت و طراحی سال دوم

 یبرداربهره و قدرت آزمایشگاه تأسیس سال دوم
 و برق المللیبین هایآزمایشگاه

 فتح انرژی
12 

 13 شریف سیستم سارینا NB-IOT ماژول ساخت و طراحی سال دوم

 رفتاری اقتصاد یهاروش با سایی پیک منظوربه خاموشی هشدار فرم پلت طراحی دومسال 
 سامان یگذاراستیس و توسعه

 توس
14 

 15 لوتوس صنعت آورانفن متوسط ولتاژ یهامبدل در مورداستفاده IGBT درایور ساخت و طراحی سال اول

 16 شینواند آگاهان الکترونیک (UT) آلتراسونیک روش به فنی آزمون دستگاه ساخت سال اول

 17 کرانه تدبیر پویش حملقابل آب آناالیزر دستگاه ساخت و طراحی سال اول

 سال اول
 و آب برق، نکسوس) آب و برق مدیریت یکپارچه سیستم افزارنرم یاندازراه و توسعه طراحی،

 (ستیزطیمح
 18 پاسارگاد انرژی کنترل

 19 رادمان صنعت پایش هوشمند نیروگاهی یهاداده سازرهیذخ ساخت و طراحی سال اول

 20 نیرو پاک نوید کوچک آبی نیروگاه ساخت و فرانسیس کیلووات 200 توربین ساخت و طراحی سال اول

 21 (تسنا) ایرانیان نیروی سازان توان طراحی و ساخت دستگاه حفاظت از راه دور برای حفاظت از خطوط انتقال نیرو سال اول

 نفوذ تشخیص هوشمند سامانه اولسال 
 شرو روشن کیفیت زنجیره توسعه

 ایرانیان
22 

 23 نوین عرصه راد پرداز هواشناسی ینیبشیپ پایه بر( برق) بار تقاضای ینیبشیپ جامع سامانه سال اول

 سال اول
 و عرضه ینیبشیپ جهت ایران برق مصرف و تولید یهاداده Big Data Stack یاندازراه و طراحی

 یامنطقه مناسب یگذارمتیق همچنین و تقاضا
 24 گذر هزار تجارت توسعه

 25 پیشرو سامانه دانش جریان نوری ترانس ساخت و طراحی سال اول

 26 آریا عصر بهسان پرداز ایده (PEQ) کوانتوم و الکترومغناطیس پالسما، نوآوری کارخانه سال اول

 27 تجارت نوآوری و توسعه پردیس - پیش رشد

 28 اوپال سالمت هیوا عمل اتاق برای هوشمند کنترل پنل ساخت و طراحی پیش رشد

 کنتور فاقد روستایی مناطق بار پروفیل آشکارساز پیش رشد
 هوشمند شبکه فناوری توسعه

 شهاب
29 

 30 آقای محمدحسین ذوالفقار طرح ای و توسعه تکنولوژی پهبادطرح ملی پهواره شامل ایجاد زیرساخت منظومه ماهواره پیش رشد

 31 برق کلید درود کیلوولت 400 و 230 و 132 فازی بین اسپیسرهای ساخت و طراحی رشدپسا

 32 گستران انرژی آنام قدرت ترانسفورماتورهای روغن در محلول رطوبت و گازها گیریاندازه سیستم ساخت و طراحی رشدپسا

 33 سبا هوشمند فناوری خانه توزیع و توزیع فوق هایشبکه در مورداستفاده هایپروتکل برای Gateway ساخت و طراحی رشدپسا

 34 پگاه پذیر تجدید انرژی اضطراری شرایط در استفاده جهت دیزل و بادی خورشیدی، هیبرید سیستم ساخت و طراحی رشدپسا

 35 گهر انرژی خورشید جذب توسعه برقی خودروهای شارژر ساخت و طراحی رشدپسا

 و KNX ، MODBUSهایپروتکل از پشتیبانی با هوشمند ساختمان هایDDCد تولی و طراحی رشدپسا
TCP/IP 

 36 گسترش حرارت مطبوع نور

 
 



   99 اسفند  –54شماره 

 

 

 1399های ارجاع شده به مرکز در سال جدول طرح

 

 

پذیرش نهایی 

 و استقرار

در مرحله 

 پذیرش

در مرحله 

 ارزیابی
 ردیف عنوان ایده فناورانه

   یبا رده انرژ پربازدهفوق  ییالقا یو ساخت موتورها یطراح IE3 , IE4 1 

   
برق و آب )نکسوس برق، آب و  تیریمد یافزارنرممدل  یریکارگبهتوسعه و  ،یطراح

 (ستیزطیمح
2 

   3 یروگاهین یهاداده سازرهیذخو ساخت  یطراح 

   4 کوچک یآب روگاهیساخت ن و سیفرانس لوواتیک 200 نیو ساخت  تورب یطراح 

    5 یهواشناس ینیبشیپ هیبار )برق( بر پا یتقاضا ینیبشیپسامانه جامع 

   6 رویحفاظت از خطوط انتقال ن یو ساخت دستگاه حفاظت از راه دور برا یطراح 

   
و عرضه  ینیبشیپجهت  رانیو مصرف برق ا دیتول یهاداده Big Data Stack یاندازراهو  یطراح

 یامنطقهمناسب  یگذارمتیق نیو همچن تقاضا
7 

   8 نفوذ صیسامانه هوشمند تشخ 

   9 انیجر یو ساخت ترانس نور یطراح 

   10 و کوانتوم )پِک( سیپالسما، الکترومغناط یکارخانه نوآور 

   11 تهیسیو کم کردن مصرف الکتر یسازنهیبه ستمیو س میزیمکان 

   12 تهیسیدروالکتریه نیبرق به روش نو دیتول 

   13 نیسرنشو دو  کی یخودرو آفرود کیو ساخت   یطراح 

     14 یمس یهاکابل یجابهابررسانا  یهاکابلاستفاده از 

   پهپاد یتکنولوژ یتوسعهو  یاماهواره یمنظومه رساختیز جادیپهواره شامل ا یطرح مل  15 

   16 فاقد کنتور ییبار مناطق روستا لیآشکارساز پروف 

   17 دیبریه یسازخنک یهاروش قیاز طر کیفتوولتائ یدیخورش یهاراندمان پنل شیافزا 

   18 اتاق عمل یو ساخت پنل کنترل هوشمند برا یطراح 

    19 یو کوانتوم در صنعت برق و انرژ ینور یهایفناورکارخانه 

 

 

  

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،            

 .پژوهشگاه نیرو            

            02188590492             02188581968         

   
www.eptp.ir               info@eptp.ir  
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