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شماره پنجاهوچهار

اسفندماه 1399

در این شماره میخوانید:
سخن نخست
عملکرد یکساله مرکز
جدول شرکتهای خارجشده از مرکز
جدول شرکتهای دانشبنیان
جدول اسامی واحدهای فناور تحت حمایت
جدول طرحهای ارجاع شده به مرکز

سخن نخست
پیک رویش این ماه به ارائه عملکرد مرکز در سال  1399تخصیصیافته است .عملکرد مرکز در یک نگاه کلی در جدول زیر خالصهشده است.
جدول خالصه عملکرد مرکز در سال 1399

واحد

شاخص

مقدار

واحدهای فناور تحت حمایت در انتهای دیماه سال 1399

واحد فناور

36

واحدهای فناور غیرحضوری در انتهای دیماه سال 1399

واحد فناور

1

واحدهای فناور پیش رشد در انتهای دیماه سال 1399

واحد فناور

3

واحدهای فناور دانشبنیان مستقر در انتهای دیماه سال 1399

واحد فناور

4

واحدهای فناور جذبشده به مرکز

واحد فناور

11

واحدهای فناور خارجشده از مرکز

واحد فناور

6

ارزیابی روند پیشرفت سالیانه واحدهای فناور مستقر

جلسه

17

برگزاری جلسات مشاوره تخصصی برای واحدهای فناور مستقر

جلسه

20

دانش فنی کسبشده توسط واحدهای فناور مستقر

عنوان

4

دانش فنی واگذارشده (فروختهشده) توسط واحدهای فناور مستقر

عنوان

2

محصوالت و خدمات کاربردی (پایلوت /نیمهصنعتی /صنعتی) ارائهشده توسط واحدهای فناور مستقر

عدد

7

محصوالت آزمایشگاهی ساختهشده توسط واحدهای فناور مستقر

عدد

2

تهیه مدل مفهومی و عملیاتی پارک نیرو

مورد

1

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

مورد

1

تدوین و ارائه گزارش زیستبوم نوآوری وزارت نیرو

مورد

1

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه

3

برگزاری نشست های تخصصی آنالین (وبینار آموزشی)

نشست

6

انتشار خبرنامه ماهیانه مرکز

عنوان

10

انتشار جزوات آموزشی و فرهنگسازی

عنوان

4

نرمافزارهای کاربردی نوشتهشده توسط واحدهای فناور مستقر

عدد

2

برگزاری جلسات تمدید استقرار

جلسه

9

برگزاری جلسات کمیته پذیرش

جلسه

8

برگزاری جلسات هیأت رئیسه مرکز

جلسه

8

برگزاری جلسات شورای مرکز

جلسه

4

برگزاری جلسات کمیته خروج

جلسه

8
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در سال  ،1399بهواسطه شیوع فراگیر کرونا و کساد بازار کسبوکار شرکتها ،فعالیتهای مرکز عمدتاً روی  4موضوع متمرکز بوده است:
 ایجاد ارتباط کاری و تعامل بین شرکتهای مستقر برای شکلدهی کنسرسیومهای کسبوکاری و همافزایی در دستاوردها،
 تبلیغات ،اطالعرسانی و ایجاد ارتباط بین شرکتهای مستقر با شبکهها و رسانههای خبری برای معرفی محصول آنها (شبکه ایران کاال ،شبکه جوان ،خبرگزاری
ایرنا ،برقآب)،
 رونمایی از دانشهای فنی کسبشده و کسب مشتری برای آنها،
 ایجاد ارتباط بین شرکتهای مستقر با صنعت ،و
 جذب تسهیالت مالی و سرمایهگذاری داخلی برای ساخت محصوالت شرکتهای مستقر.

عملکرد واحد فناوری
الف) استقرار و رشد
دوره رشد واحدهای فناور در مرکز پس از نهایی شدن فرآیند پذیرش آغاز میشود و در طول دوره حضور واحد فناور در مرکز ادامه مییابد .مجموعه فعالیتهای انجامشده در
دوره رشد به شرح جدول زیر است.
جدول ارائه خدمات تخصصی واحد فناوری به واحدهای فناور مستقر در مرکز

واحد

شاخص
واحدهای مستقر تا انتهای دیماه 99

تعداد

35

واحدهای غیرحضوری تا انتهای دیماه 99

تعداد

1

واحدهای پیش رشد مستقر تا انتهای دیماه 99

تعداد

3

واحدهای دانشبنیان مستقر تا انتهای دیماه 99

تعداد

4

جلسات مشاوره در حوزه استراتژی کسبوکار برای شرکتها

جلسه

20

ارزیابی روند پیشرفت سالیانه

جلسه

17

توجیه شرکتهای جدید در بدو ورود )(Kick off meeting

جلسه

5

تمدید قرارداد استقرار برای  9شرکت

جلسه

9

کارگاههای آموزشی

نشست

3

کمیته خروج

جلسه

8

ب) خروج واحدها از مرکز
در سال  ،99هشت شرکت که دوره استقرار آنها در مرکز به اتمام رسیده بود ،از مرکز ،با موفقیت خارج شدند .در جدول زیر ،اسامی این شرکتها همراه با ایده محوری آنها
آمده است.
جدول شرکتهای جداشده از مرکز

ردیف
1

محصول ایده فناورانه

نام شرکت
توسعه جذب خورشید

تاریخ
خروج

طراحی و ساخت شارژر خودروهای برقی

99/6/1

2

درود کلید برق

طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و  400کیلوولت

99/7/1

3

الکا نیرو افزار

طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برق

99/7/1

4

لیان آریاتش صبا

طراحی و تولید سیستم مانیتورینگ ارتعاشات

99/8/1

5

آریانا بهسا پویش

طرحریزی مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور

99/10/1

6

آنام انرژی گستران

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت

99/10/1

انرژی گهر

ج) توسعه فناوری و راهبری واحدهای فناور
اهم فعالیتهای این حوزه در سال  99بهقرار زیر است:
 حضور در رویدادها ،جشنوارهها و برگزاری کارگاههای آموزشی
در هفته پایانی آذرماه سال جاری ،جشنواره دستاوردهای پژوهش ،فناوری و فن بازار  99به میزبانی پارک علم و فناوری گیالن برگزار شد .از میان هفت عنوان کارگاه آموزشی
پیشنهادشده توسط مرکز رشد و تمامی کارگاههای پیشنهادی از بخشهای گوناگون پژوهشگاه نیرو ،دو کارگاه آموزشی "پلتفرمهای تحلیل کالن داده" و "قابلیت اطمینان در
محصوالت فناورانه" از مرکز رشد منتخب گردید.
کارگاه آموزشی پلتفرمهای تحلیل کالن داده با سرفصلهای :انواع دادهها ،کالن دادهها ،معرفی انواع پلتفرمهای کالن داده و قابلیتهای آنها ،کاربردهای پلتفرمها در تحلیل و
مصورسازی کالن دادههای حوزه برق و آب ،توسط آقای فریدالدین عظیمی ،مدیرعامل شرکت توسعه تجارت هزار گذر عرضه شد .کارگاه آموزشی قابلیت اطمینان در محصوالت
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فناورانه با محتوای :مفاهیم کلیدی در قابلیت اطمینان ،اصول طراحی برای قابلیت اطمینان باال ،روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستمها و محصوالت و معرفی نرمافزارهای
تحلیل قابلیت اطمینان توسط آقای مهندس مهرداد محمدی ،مدیرعامل شرکت نبوغ صنعت سهند عرضه شد.
 رونمایی از دستاوردهای فناورانه واحدهای فناور
اولین مراسم رونمایی از دستاوردهای واحدهای فناور مستقر مورخ چهارم دیماه سال جاری به میزبانی مرکز رشد و پژوهشگاه نیرو ،با حضور آقای دکتر محمدصادق اولیا،
معاون محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و آقای مهندس طاهر رحیمی ،مدیرعامل محترم شرکت موتوژن تبریز و تعدادی از مدیران ارشد پژوهشگاه نیرو در ساختمان
رویش پژوهشگاه نیرو برگزار شد .در این مراسم از محصول فناورانه شرکت "توان گستر ویرا" با عنوان "موتور بدون گیربکس مغناطیس دائم  9/6کیلووات" که به
سفارش شرکت موتوژن تبریز طراحی و ساختهشده است ،توسط آقای دکتر اولیا رونمایی گردید و تفاهمنامه همکاری فیمابین شرکت موتوژن تبریز و شرکت توان گستر ویرا
منعقد و مبادله شد .رونمایی گردید.
 تدوین  /بازنگری آییننامهها
 بازنگری آییننامه ارزیابی سالیانه شرکتهای مستقر ،و
 تدوین آییننامه تمدید قرارداد شرکتها در مرکز.
 برگزاری نشستهای تخصصی و سخنرانیهای علمی
در سال جاری با توجه به شرایط حاکم بر جامعه متأثر از شیوع ویروس کرونا ،برگزاری جلسات مشاوره بهبود مدل کسبوکار واحدهای فناور مستقر بهصورت آنالین و در قالب
 20جلسه اختصاصی برای هر واحد فناور برگزار شد .همچنین شش نشست تخصصی آنالین در قالب "وبینار علمی -تخصصی رویش" با عناوین زیر برای شرکتهای فناور
و همچنین عموم مخاطبان برگزار شد.


زیرساخت شبکه ایستگاه های شارژ خودروهای الکتریکی توسط شرکت گیرا پیام صنعت،



حفاظت کاتدیک بهترین روش مقابله با خوردگی سازههای فلزی درون خاک و سازههای دریایی توسط شرکت پتروکانی نیکان،



واکاوی دالیل  50سال ناکارآمدی در بهبود بهرهوری انرژی ایران توسط شرکت مشاوره مدیریت آریانا،



سقلمههای کوچک برای اهداف بزرگ -چگونه پیامهای کوتاه میتوانند بر تصمیمات مردم اثرگذارند توسط شرکت توسعه و سیاستگذاری سامان توس،



تحلیل و طراحی مدل کسبوکار در شرکتهای فناور نوپا توسط آقای مهندس اسماعیلی ،و



اشتباهات رایج شرکتهای فناور و استارتآپها در مواجه با اختراعات و سایر داراییهای فکری توسط آقای مهندس پویان پیردیر.
جدول شرکتهای دانشبنیان مستقر در مرکز

ردیف
1
2
3
4

نام شرکت
پویش تدبیر کرانه
(با مسئولیت محدود)
بهین تجربه
پیرامون سیستم قشم
(سهامی خاص)
گیرا پیام صنعت

ایده فناورانه

تاریخ تائید

طراحی و ساخت دستگاه آناالیزر آب قابلحمل

1398/11/19

آشکارسازهای خطای شبکه هوایی فوق کممصرف و مجهز به
تجهیزات مخابراتی و ماژول GPS

1393/09/11

طراحی و ساخت خلوص سنج هیدروژن

1395/05/23

طراحی و ساخت ایستگاه شارژ بیسیم خودروهای الکتریکی

1398/05/12

وضعیت
دانشبنیان تولیدی نوع 2
(صنعتی)
دانشبنیان تولیدی نوع 2
(صنعتی)
دانشبنیان تولیدی نوع 2
(صنعتی)
دانشبنیان نوپا نوع 2

عملکرد حوزه پذیرش
واحد پذیرش مرکز عهدهدار امور مربوط به جذب ،پذیرش و استقرار متقاضیان بوده است .خدمات ارائهشده به متقاضیان شامل موارد زیر است:
 پاسخگویی به متقاضیان استقرار در مرکز،
 ارائه مشاورههای فنی ،مالی و کسبوکاری به متقاضیان در تعریف و تکمیل پروپوزال آنها،
 تحلیل امکانسنجی طرح و تکمیل پرونده آنها،
 ارزیابی اولیه طرحهای واصله،
 کمک به متقاضیان در آمادهسازی طرحها برای ارائه در کمیته پذیرش و نهایی سازی پروپوزالهای مصوب کمیته پذیرش جهت ارائه به شورای مرکز،
 دریافت و کنترل مدارک الزم از صاحبان طرحهای مصوب شورا جهت تکمیل پرونده،
 تنظیم قرارداد استقرار و صلحنامه حقوقی از پذیرفتهشدگان برای استقرار در مرکز،
 تهیه و تدوین گزارشهای تحلیل از فرآیندهای فراخوان ،پذیرش ،جذب و استقرار ،و
 انجام عملیات مربوط به جذب و استقرار شرکتهای فناور برای مرحله رشد ،پیش رشد و غیرحضوری.
در ابتدای بهار سال  ،1399با توجه به تأثیر منفی پاندمی کرونا بر کسبوکارها ،طبیعتاً تعداد شرکت های فناور متقاضی استقرار در مرکز رشد نیز بهشدت کاهش یافت ،لکن
ازآنجاکه درگاه اینترنتی پذیرش واحدها بهصورت عملیاتی پذیرای طرحهای جدید بود ،از این طریق  7واحد ثبتنام و طرحهای خود را ارائه نمودند .در نیمسال دوم وضعیت
طرحهای ثبتشده با افزایش روبرو بود بهطوریکه از مهرماه  1399تا انتهای بهمنماه  12طرح دیگر در مرکز رشد به ثبت رسید .خالصه ،فعالیتهای واحد پذیرش و جذب
مرکز تا پایان دیماه سال  1399به شرح جدول زیر است.
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جدول خالصه عملکرد واحد پذیرش مرکز در سال 1399

واحد

تعداد

شاخص
طرحهای دریافتی تا پایان بهمنماه 1399

طرح

19

پذیرش اولیه توسط واحد پذیرش

طرح

19

جلسات کمیته ارزیابی

جلسه

6

جلسات کمیته پذیرش

جلسه

8

طرحهای پذیرفتهشده نهایی برای ارائه به شورا

تعداد

11

جلسات شورای مرکز

جلسه

5

طرحهای پذیرفتهشده توسط شورای مرکز

تعداد

9

ارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل کسبوکار (حضوری)

جلسه

5

ارائه مشاوره فنی و تنظیم مدل کسبوکار (غیرحضوری)

جلسه

10

ارائه مشاوره مالی و برنامه کسبوکار

جلسه

7

کمترین زمان بررسی طرح در مرکز (از زمان ثبتنام تا طرح در شورا) برابر  35روز ،و بیشترین زمان برابر  110روز بوده است .متوسط زمان مزبور تا بهمنماه سال جاری 65
روز بوده است .طوالنی شدن زمان پذیرش طرحها ،ناشی از تأخیرهای متقاضی در تکمیل پروپوزال و اصالحات الزم روی طرح است .خوشهبندی موضوعی طرحهای ثبتشده
در سال جاری ،بر اساس فراوانی ،در نمودار شکل  1آمده است .بر این اساس ،بهینهسازی مصرف برق ،تحلیل دادهها و حفاظت خطوط انتقال ،سه موضوعی هستند که بیشتر
موردتوجه متقاضیان قرارگرفته است.تا پایان اسفندماه سال جاری ،خوشهبندی موضوعی طرحهای ثبتشده بر اساس فراوانی بهصورت نمودار زیر است.
نمودار فراوانی خوشههای فناوری طرحهای ثبتشده در مرکز

عملکرد حوزه پشتیبانی
واحد پشتیبانی مرکز در دو حوزه اداری ،مالی و پشتیبانی به ارائه خدمت به مرکز و واحدهای فناور تحت حمایت میپردازد .اهم فعالیتهای این واحد در پایان دیماه سال 99
به شرح زیر است:
الف) انجام امور مالی و اداری مرکز
 انجام تعامالت مالی و اداری فیمابین مرکز و پژوهشگاه نیرو (شامل مدیریت تنخواه مرکز ،انجام کلیه امور زیربنایی و)...


صدور قریب به  30سند مالی و  90درخواست پشتیبانی

 انجام تعامالت مالی فیمابین مرکز و واحدهای فناور(صدور صورتحساب ،مدیریت پرداختهای واحدهای فناور)


صدور قریب به 300صورتحساب



وصول مطالبات مالی به مبلغ  4.206.415.714ریال از واحدهای فناور بابت خدمات ارائهشده ،اجاره و تسویه اعتبارات

 ارزیابی و رتبهبندی سالیانه شرکتهای تحت حمایت در خصوص تراکنشهای مالی و استفاده از خدمات مرکز
 تهیه و ارائه قریب به  40مورد گزارش مالی
 صدور بیش از  200مورد مجوز ورود و خروج اشخاص و تجهیزات به مجموعه پژوهشگاه نیرو
 ارائه بیش از  50مورد درخواست و انجام مکاتبات مربوطه در خصوص تأمین لوازم و تجهیزات و خدمات موردنیاز مرکز
ب) فعالیتهای پشتیبانی از شرکتهای مستقر
 برگزاری مراسم رونمایی از دستاورد شرکت توان گستر ویرا در راستای حمایتهای مرکز در خصوص بازاریابی و عرضه دستاوردهای واحدهای فناو،
 مدیریت و پشتیبانی برگزاری بیش از  70جلسه مختلف حضوری و غیرحضوری در مرکز،
 انجام کلیه امور مربوط به زیرساخت فضاهای در اختیار واحدهای فناور ازجمله مواردی همچون بازسازی ،تعمیر و تجهیز دفاتر واگذارشده،
 انجام امور مربوط به استقرار  6شرکت رشد و  5واحد پیش رشد جدید در مرکز،
 انجام امور مربوط به خروج  9واحد فناور ( 6واحد رشد و  3واحد پیش رشد)،
 ساماندهی سوابق واحدها و طرحهای ورودی و خروجی به مرکز در قالب یک بانک اطالعاتی،
 تهیه بانک اطالعاتی مرکز در حوزه مالی و زیرساخت جهت مدیریت و ساماندهی درآمدها و هزینههای مرکز و همچنین مدیریت لوازم و تجهیزات متعلق به مرکز،
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 تجهیز سایت پسارشد مرکز بهمنظور استقرار نماینده شرکتهای خارجشده از مرکز با نیت استفاده از تجربیات آنها،
 استقرار شتابدهنده لیان بهعنوان نخستین شتابدهنده کاربرد علوم پایه در صنعت آب و برق،
 ساماندهی نمایشگاه دائمی محصوالت و البی مرکز،
عملکرد حوزه روابط عمومی و IT
واحد روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت نیل به اهداف و مأموریتهای حمایتی و فرهنگی ،عهدهدار اطالعرسانی،
برقراری ارتباط به نحو شایسته و انعکاس رویدادها ،اخبار و انتشارات مرکز میباشد .اهم اقدامات واحد روابط عمومی در سال  1399به شرح ذیل است:
 تدوین و انتشار  11خبرنامه "پیک رویش" مرکز و توزیع آن،
 برگزاری شش وبینار علمی -تخصصی رویش،
 ایجاد ارتباط با شبکه ایران کاال صداوسیما جهت ساخت سلسله برنامه های مستند از واحدهای فناور تحت حمایت مرکز و هماهنگی ضبط برنامه  15دقیقهای
زنده کارآفرین جهت معرفی مرکز توسط ریاست محترم و انتشار اخبار مهم مرکز در تحریریه خبری آن شبکه،
 ایجاد ارتباط با شبکه رادیویی "رادیو جوان" جهت حضور مرکز در برنامه "جوان آپ"،
 ایجاد ارتباط با پایگاه خبری "برقآب" (پایگاه خبری صنعت آب ،فاضالب و برق) جهت انتشار اخبار مرکز در وبسایت و فصلنامههای آن،
 تعامل با خبرگزاریهای "ایرنا" و "باشگاه خبرنگاران جوان" جهت انعکاس اخبار مرکز و دستاوردهای آن،
 تعامل با "بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) " و همکاری در برگزاری سلسله جلسات بررسی طرحهای متقاضیان دریافت وام اشتغالزایی،
 همکاری فعال در تدوین گزارش پروژه زیستبوم نوآوری نیرو،
 ایجاد صفحات اختصاصی مرکز در پلتفرم "اکوسیستم کارآفرینی ایران" و "شبکه تعاملی پارکها و مراکز رشد" (در دست بهروزرسانی)،
 ایجاد زیرساخت الزم برای برگزاری سلسله جلسات آنالین مشاوره کسبوکار،
 طراحی و انتشار بیش از  60دقیقه کلیپ های مناسبتی و خبری جهت پخش در مانیتور البی ساختمان رویش،
 طراحی انواع پوستر ،کاتالوگ ،بروشور ،بنر ،تراکت ،تابلو و ...جهت اطالعرسانی همایشها و مراسمهای مرکز،
 آمادهسازی نشر سه کتابچه آموزشی و فرهنگسازی با عناوین" :آنچه باید یک پژوهشگر بداند (" ،")2آنچه باید درباره نسل پنجم ارتباطات سیار ( )5Gو
همگرایی آن با اینترنت بدانید ( ")1و "آنچه باید درباره تعامل بین بنگاههای کوچک و بزرگ بدانید"،
 آمادهساز ی بستر فناوری اطالعات مراسم رونمایی از دستاوردهای واحدهای فناور مرکز تحت عنوان "رونمایی از موتور بدون گیربکس مغناطیس دائم 9.6
کیلووات شرکت توان گستر ویرا"،
 بهروز نگهداری و ایجاد محتوای وبسایت ،و صفحات مجازی مرکز جهت انعکاس اخبار ،رویدادهای مرکز و سایر مسائل مرتبط ،و
 تعامل مستمر با شرکتها برای تهیه اخبار پیشرفتهای آنها.
تصاویر منتخب از خبرنامههای پیک رویش و جزوات آموزشی

تصاویر منتخب از پوستر رویدادهای مرکز
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تفاهمنامهها
در سال  1399چند تفاهمنامه با نهادها و سازمانهای مختلف منعقد شد:
الف) تفاهمنامه کارخانه نوآوری آب و آبفا
از مدتها قبل راهاندازی کارخانههای نیرو در قالب پارک علم و فناوری نیرو در دستور کار مرکز قرار داشته است .در سال جاری جلسهای در دفتر معاون محترم تحقیقات
و منابع انسانی وزارت نیرو با حضور جناب آقای دکتر قادری فر رئیس محترم مرکز توسعه فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و شرکت اعتماد
یاس و مسئولین پارک نیرو با موضوع بررسی و پذیرش یکی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ یاس بهعنوان توسعهدهنده و شتابدهنده آبفا برگزار شد .این شرکت قرار
است پیشنهاد خود را برای ایجاد کارخانه آب و فاضالب در محل مؤسسه تحقیقات آب تهیه و ارائه دهد تا پس از تصویب پارک و عقد توافقنامه با ذینفعان کارخانه ،با
حمایت مستقیم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و نیز سرمایه خود شرکت تا پایان سال جاری کارخانه را آماده بهرهبرداری نماید .جلسات کارشناسی و تهیه
مدل مدیریت کارخانه در حال مذاکره است .کارخانه آب و فاضالب نیازهای حوزه آب و فاضالب کشور را با جذب و پذیرش شرکتهای نوپا از طریق شتابدهنده تخصصی
پیگیری خواهد کرد.
ب) تفاهمنامه استقرار شتابدهنده تخصصی کاربردهای علوم پایه در صنعت آب و برق با شرکت لیان آریاتش صبا
شتابدهنده لیان نخستین شتابدهنده کاربرد علوم پایه در صنعت آب و برق بوده که با ایجاد فضای مناسب کاری امکان جذب عالقهمندان به فعالیت در حوزههای
استارتآپی با موضوع علوم پایه را در دستور کار خود قرار داده است .آمار پایین شاغلین دانشآموختگان علوم پایه در رشته تخصصی خود و فاصله زیاد میان صنعت و
علوم پایه شاید یکی از مهمترین ضروریات ایجاد چنین شتابدهندهای در کشور باشد .امید است بتوان با ایجاد فضایی مناسب ،فاصله میان علوم پایه و صنعت را در
کشور ،مشابه کشورهای پیشرفته کاهش داد .شاید یکی از جذابترین قسمتهای کاربرد علوم پایه در صنعت آمار شاغلین علوم پایه در بخشهای صنعتی میباشد .که ما
را بر آن داشته جهت شکوفایی تولید به اینسو برویم .بر اساس این تفاهمنامه شرکت لیان آریاتش صبا ،شتابدهنده فوق را در فاز اول به مساحت  120مترمربع در طبقه
منفی یک ساختمان رویش پژوهشگاه نیرو راهاندازی کرده و در دوماهه آینده اولین رویداد استارتآپی خود را با عنوان انتگرال صنعت برگزار مینماید .این شتابدهنده
کار خود را با استقرار حداقل دو هسته فناور استارتآپی شروع خواهد کرد .مرکز امیدوار است تا پایان سال جاری رونمایی از این شتابدهنده با حضور مقامهای عالی
حوزه نیرو صورت گیرد.
ج) تفاهمنامه همکاری با پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
در اول آذرماه سال جاری ،تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مدرس با پارک نیرو با موضوع "همکاری مشترک در تبادل اطالعات و امکانات ،استفاده از ظرفیتها
و توانمندیها ی علمی و فنی ،پژوهشی ،آموزشی ،فناوری ،ترویجی ،اجرایی و قانونی طرفین" در جهت حمایت از فناوران و صاحبان ایده در حوزه فعالیتهای وزارت نیرو
منعقد گردید .بهموجب این تفاهمنامه ،طرفین در برگزاری تورهای صنعتی -فناوری و تجاریسازی محصوالت ،راهاندازی و ایجاد ساختارهای فناوری مشترک نظیر شهرک،
پردیس ،کارخانه نوآوری ،شتابدهندههای تخصصی ،و نیز برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،همایشها و سمینارهای تخصصی و رویدادهای مرتبط همکاری خواهند
داشت.
د) تفاهمنامه همکاری با مؤسسه نوآوری ،انتقال فناوری و دارایی فکری مارلیک
باهدف گسترش خدمات توسعه فناوری در زمینه مالکیت فکری به شرکتهای فناور صنعت آب و برق ،تفاهمنامه همکاری فیمابین مرکز توسعه فناوری صنعت برق و
انرژی و مؤسسه نوآوری ،انتقال فناوری و دارایی فکری مارلیک ،با موضوع "ارائه خدمات کارگزاری در حوزه نوآوری ،مالکیت فکری و انتقال فناوری" منعقد
گردید .با امضای این تفاهمنامه ،ازاینپس شرکتهای تحت حمایت مرکز میتوانند از خدمات تخصصی مؤسسه مارلیک در زمینههایی نظیر ثبت اختراعات ملی و
بینالمللی ،ثبت سایر داراییهای فکری در ایران و دیگر کشورها ،مشاوره تخصصی و ارزیابی در حوزه مالکیت فکری ،حقوقی ،بینالمللی و توسعه و انتقال فناوری ،خدمات
تجاریسازی و نیز مشاوره حقوقی به همراه طرح دعاوی حقوقی و کیفری بهرهمند شوند.
ه) تفاهمنامه با شبکه ایران کاال برای معرفی محصوالت شرکتهای تحت حمایت مرکز
در سال جاری تفاهمنامهای بین برنامه کارآفرینان شبکه ایران کاال صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،با تهیهکنندگی سرکار خانم بابا پور و مرکز توسعه فناوری صنعت
برق و انرژی منعقد گردید .بر مبنای این تفاهمنامه مقرر شد شرکتهای فعال مستقر در مرکز که محصول فناورانه برای عرضه ،ساختهاند و ایجاد اشتغال نمودهاند ،به
برنامه مذکور معرفی شوند .تهیهکننده از مجموعه فعالیتهای شرکت یک برنامه تبلیغاتی پنجدقیقهای خواهد ساخت و یک مصاحبه زنده تلویزیونی  15دقیقهای نیز با
مدیران شرکت انجام خواهد داد .این مصاحبه بهکرات از شبکه ایران کاال پخش خواهد شد .هزینه این کار با عنایت به حمایتهای مرکز و توجه ویژهبرنامه کارآفرینان به
شرکتهای فناور و دانشبنیان دارای محصول ،در سال جهش تولید و حمایت از کاالی ساخت داخل و در مقایسه با تعرفههای تبلیغات عادی در صداوسیما ،حداقلی
است.

فعالیتهای مرتبط با پارک علم و فناوری نیرو
در تابستان سال جاری برنامه کاری پارک علم و فناوری نیرو توسط کارگروهی در مرکز رشد پژوهشگاه نیرو تدوین شد .این برنامه کاری که شامل چشمانداز ،اهداف
و وظایف پارک علم و فناوری نیرو ،خدمات قابلارائه توسط پارک ،مدل عملکرد کاری و فضای کالبدی پارک ،مدل مالکیت و مدیریت و سازمان پارک و سرانجام مدل
کسبوکار پارک بود ،پس از سلسله بحثهای متعدد و مشورت با صاحبنظران تهیه و پس از تائید معاونت محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو به مدیریت
برنامهریزی امور فناوری وزارت عتف ارسال شد .در ادامه کار برگ تأسیس پارک تکمیل و به همان دفتر ارسال گشت .بر اساس رایزنیهای انجامشده ،مقررشده است که
در نیمه دوم اسفندماه کارگروه تخصصی امور پارکها و مراکز رشد عتف جلسه دفاع از این درخواست را برگزار نماید.

شماره  –54اسفند 99
جدول اسامی واحدهای فناور تحت حمایت در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در پایان 1399
ردیف

واحدهای فناور تحت حمایت

ایده فناورانه

سال استقرار

1

زیبو فنآور پارس

طراحی و ساخت سیستمهای هیبریدی انرژی تجدید پذیر

سال ششم

2

پترو کانی نیکان

امکانسنجی ،تعمیم و پیادهسازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی بهجای روشهای مرسوم
رکتیفایری

سال چهارم

3

توان گستر ویرا

طراحی و ساخت کلید و ترموستات هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی

سال چهارم

4

خدمات انرژی تانیر

ساخت سیستمهای شارژ سریع خودروهای برقی

سال چهارم

5

بهین تجربه

آشکارسازهای خطای شبکه هوایی فوق کممصرف و مجهز به تجهیزات مخابراتی و ماژول GPS

سال سوم

6

پیرامون سیستم قشم

طراحی و ساخت خلوص سنج هیدروژن

سال سوم

7

توسعه آب و انرژی پاک هورداد

طراحی و ساخت نمونه ابزار قابلحمل اندازهگیری رطوبت خاک

سال سوم

8

فناوری هوشمند زیگ

طراحی و ساخت سامانه هوشمند پایش آنی مصرف برق مشترکین توزیع

سال سوم

9

گیرا پیام صنعت

طراحی و ساخت ایستگاه شارژ بیسیم خودروهای الکتریکی

سال سوم

10

کار نیکان اندیش پارس

سامانه پیادهسازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر GIS

سال دوم

11

نیرا سیستم پویا

طراحی و ساخت سامانه هوشمند مدیریت عملکرد کولر آبی  /گازی

سال دوم

12

آزمایشگاههای بینالمللی برق و

تأسیس آزمایشگاه قدرت و بهرهبرداری

سال دوم

طراحی و ساخت ماژول NB-IOT

سال دوم

طراحی پلت فرم هشدار خاموشی بهمنظور پیک سایی با روشهای اقتصاد رفتاری

سال دوم

15

فنآوران صنعت لوتوس

طراحی و ساخت درایور  IGBTمورداستفاده در مبدلهای ولتاژ متوسط

سال اول

16

الکترونیک آگاهان نواندیش

ساخت دستگاه آزمون فنی به روش آلتراسونیک ()UT

سال اول

17

پویش تدبیر کرانه

طراحی و ساخت دستگاه آناالیزر آب قابلحمل

سال اول

18

کنترل انرژی پاسارگاد

13
14

انرژی فتح
سارینا سیستم شریف
توسعه و سیاستگذاری سامان
توس

طراحی ،توسعه و راهاندازی نرمافزار سیستم یکپارچه مدیریت برق و آب (نکسوس برق ،آب و
محیطزیست)

سال اول

19

هوشمند پایش صنعت رادمان

طراحی و ساخت ذخیرهساز دادههای نیروگاهی

سال اول

20

نوید پاک نیرو

طراحی و ساخت توربین  200کیلووات فرانسیس و ساخت نیروگاه آبی کوچک

سال اول

21

توان سازان نیروی ایرانیان (تسنا)

طراحی و ساخت دستگاه حفاظت از راه دور برای حفاظت از خطوط انتقال نیرو

سال اول

22

توسعه زنجیره کیفیت روشن روش
ایرانیان

23

راد پرداز عرصه نوین

24

توسعه تجارت هزار گذر

سامانه هوشمند تشخیص نفوذ

سال اول

سامانه جامع پیشبینی تقاضای بار (برق) بر پایه پیشبینی هواشناسی

سال اول

طراحی و راهاندازی  Big Data Stackدادههای تولید و مصرف برق ایران جهت پیشبینی عرضه و
تقاضا و همچنین قیمتگذاری مناسب منطقهای

سال اول

25

دانش سامانه پیشرو

طراحی و ساخت ترانس نوری جریان

سال اول

26

ایده پرداز بهسان عصر آریا

کارخانه نوآوری پالسما ،الکترومغناطیس و کوانتوم ()PEQ

سال اول

27

پردیس توسعه و نوآوری تجارت

-

پیش رشد

28

هیوا سالمت اوپال

طراحی و ساخت پنل کنترل هوشمند برای اتاق عمل

پیش رشد

آشکارساز پروفیل بار مناطق روستایی فاقد کنتور

پیش رشد

30

طرح آقای محمدحسین ذوالفقار

طرح ملی پهواره شامل ایجاد زیرساخت منظومه ماهوارهای و توسعه تکنولوژی پهباد

پیش رشد

31

درود کلید برق

طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و  400کیلوولت

پسارشد

32

آنام انرژی گستران

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت

پسارشد

33

خانه فناوری هوشمند سبا

طراحی و ساخت  Gatewayبرای پروتکلهای مورداستفاده در شبکههای فوق توزیع و توزیع

پسارشد

34

انرژی تجدید پذیر پگاه

طراحی و ساخت سیستم هیبرید خورشیدی ،بادی و دیزل جهت استفاده در شرایط اضطراری

پسارشد

35

توسعه جذب خورشید انرژی گهر

طراحی و ساخت شارژر خودروهای برقی

36

گسترش حرارت مطبوع نور

29

توسعه فناوری شبکه هوشمند
شهاب

طراحی و تولید DDCهای ساختمان هوشمند با پشتیبانی از پروتکلهای  MODBUS ،KNXو
TCP/IP

پسارشد
پسارشد

شماره  –54اسفند 99
جدول طرحهای ارجاع شده به مرکز در سال 1399
ردیف

عنوان ایده فناورانه

1

طراحی و ساخت موتورهای القایی فوق پربازده با رده انرژی IE3 , IE4

2

در مرحله

در مرحله

پذیرش نهایی

ارزیابی

پذیرش

و استقرار



طراحی ،توسعه و بهکارگیری مدل نرمافزاری مدیریت برق و آب (نکسوس برق ،آب و



محیطزیست)

3

طراحی و ساخت ذخیرهساز دادههای نیروگاهی



4

طراحی و ساخت توربین  200کیلووات فرانسیس و ساخت نیروگاه آبی کوچک



5

سامانه جامع پیشبینی تقاضای بار (برق) بر پایه پیشبینی هواشناسی



6

طراحی و ساخت دستگاه حفاظت از راه دور برای حفاظت از خطوط انتقال نیرو



7

طراحی و راهاندازی  Big Data Stackدادههای تولید و مصرف برق ایران جهت پیشبینی عرضه و



تقاضا و همچنین قیمتگذاری مناسب منطقهای

8

سامانه هوشمند تشخیص نفوذ



9

طراحی و ساخت ترانس نوری جریان



10

کارخانه نوآوری پالسما ،الکترومغناطیس و کوانتوم (پِک)



11

مکانیزیم و سیستم بهینهسازی و کم کردن مصرف الکتریسیته



12

تولید برق به روش نوین هیدروالکتریسیته



13

طراحی و ساخت یک خودرو آفرودی یک و دو سرنشین



14

استفاده از کابلهای ابررسانا بهجای کابلهای مسی



15

طرح ملی پهواره شامل ایجاد زیرساخت منظومهی ماهوارهای و توسعهی تکنولوژی پهپاد



16

آشکارساز پروفیل بار مناطق روستایی فاقد کنتور



17

افزایش راندمان پنلهای خورشیدی فتوولتائیک از طریق روشهای خنکسازی هیبرید



18

طراحی و ساخت پنل کنترل هوشمند برای اتاق عمل



19

کارخانه فناوریهای نوری و کوانتوم در صنعت برق و انرژی



@eptp_inc

تهران ،شهرک قدس ،انتهای بلوار شهید دادمان،
پژوهشگاه نیرو.
02188581968
02188590492
www.eptp.ir

info@eptp.ir

