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 سخن نخست                

 

  هاشرکت رانیاز زبان مد انیبندانش یهاشش مانع توسعه شرکت 
کردن  انیبنو اشتغال در کشور کمک کند، دانش دیبه رونق تول تواندیشده است و م دیبر آن تأک زین یاقتصاد مقاومت یهااستیاز موارد مهم در اقتصاد کشور که در س یکی

ها و از شرکت تیو حما جادیبه ا یادیگذشته توجه ز یهاسال یدر حال انجام است. اگرچه در کشور ط انیبندانش یهاتوسعه شرکت قیکه از طر اقتصاد بوده

 نیترها وجود دارد. از مهمشرکت نیا تیو تقو شرفتیبه روند پ دنیبر سر راه بقاء، رشد و شتاب بخش یت مهمشده است، اما هنوز موانع و مشکال انیبندانش یهامجموعه

 :اشاره کرد ریبه موارد زخالصه  صورتبه  توانیم انیبنانشد یهاموانع و مشکالت شرکت
 

 یادار یمشکالت درروند ثبت شرکت و وجود بوروکراس -1

و  عیتسر هاآن یانتظار دارند که کارها برا انیبندانش یهااست. شرکت تیفعال یو اخذ مجوزهاها در ثبت شرکت یمراحل طوالنبنیان، های دانشعمده شرکت از مشکالت

زمان  انیبندانش یهاشرکتدر حال حاضر . شودانجام  بر بستر وب یستمیصورت سبهترین زمان ممکن و در کوتاه... و مهیب ات،یمالثبت شرکت،  یاخذ مجوزها

کردن ارائه خدمات و  نیآنالاستفاده از بسترهای الکترونیکی برای . شوندمی یاهیمسائل حاش ریدرگهای اصلی خود، بجای پرداختن و تمرکز روی فعالیت را یتوجهقابل

 های دولتی، یکی از راهکارهای حل این مشکل است. سرویس
 

 ییو شکوفا یدر صندوق نوآور یبا سود متناسب حت یکمبود منابع مال -2

عامل  تواندیباال م یبهره بانک کنند،یم نیتأم یبانک یهاوام قیو توسعه از طر قیتحق یخود را برا ازیموردن هیاز سرما یبخش انیبندانش یهامعموالً شرکت کهییازآنجا

را با توجه  ییو شکوفا یصندوق نوآور یاز سو شدهرائها یهاوام زانیم انیبندانش یهااز شرکت یاریبس نیبشود. همچن انیبندانش یهارشد شرکت یو کم بازده یکند

 .دانندیاندک م اریبس دیتول یهانهیبه هز
 

 یداخل انیبنبه محصوالت دانش یکم اعتماد -3

در  ژهیوبه یخارج تو استفاده از محصوال یاز محصوالت داخل تیحمابعضًا وجود دارد، عدم زین دکنندگانیتول ریسا یکه البته برا انیبندانش یهاشرکت گرید مشکل

نامطلوب برخی محصوالت ساخت دولتی، تبلیغات نادرست داخلی و خارجی، کیفیت  یهایخواررانت، محصوالت یبرخ هیرویاست. واردات و قاچاق ب یدولت یهادستگاه

 داخل قرار داده است دیمشابه تول یخارج یکاالها اریدر اخت را یشده و بازار داخل یداخل یهادکنندهیبه تول بیموجب آسداخل و ارائه نامناسب خدمات پس از فروش کاال 

 یاز محصوالت خارج یدولت یهااستفاده دستگاه -4

 یبرا یلیکشور، تما دستنیو پائ یانیم رانیمد کند،یم دیرا تول یمحصول انیبنشرکت دانش کی یاست و وقت یواردات محصول خارج انیبندانش یهاشرکت یاصلمشکل 

 ی. عالوه بر آن به خاطر منافعکنندینم یبه استفاده از محصول داخل سکیو ر دهندیم حیرا ترج یندارند و استفاده از محصول خارج زاتیمحصوالت و تجه نیاستفاده از ا

 . شودیداده م حیترج یاستفاده از محصول خارج ،یخارج یازجمله سفرها شودیم جادیواردات ا قیها از طرافراد و واسطه یبرخ یبرا که
 

 شده با دولتبسته یقراردادها هایپرداخت هزینهدر  ریتأخ -5

است  یادر گردش مسئله هیدارد. لذا نبود سرما یادیز هیبه سرما ازیالزم است که ن یانسان یرویو ن زاتیتجه ه،یمواد اول ،یو بررس قیتحق ان،یبنمحصول دانش دیتول یبرا

باعث  مسئله نیتا پول آن را بدهند و ا بردیزمان م یادیمدت ز فروشندیم یدستگاه دولت کیمحصول را به  یوقت کهیطورهستند. به هها با آن مواجاز شرکت یلیکه خ

 .نندیبب بیها آسشرکت نیا شودیم
 

 انیبندانش یهاو تجارت محصوالت توسط شرکت یابیدر بازار تجربگیبی -6

 لیدل نیآشنا نبوده و به هم یابیها با مسائل بازاراز آن یاریآموختگان و نخبگان کشور هستند، اما بسازجمله دانش انیبندانش یهاشرکت یفعاالن در حوزه نکهیا رغمیعل

 دارد.باسابقه وجود  یهااز شرکت شترینوپا ب انیبندانش یهادر شرکت تمحصوال یبرا یابی. مشکل بازارشوندیدر مرحله فروش محصول با مشکل مواجه م
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به حجم  ازیاطالعات، ن میامروزه حجم عظ

را  سازیذخیره یبرا هادستگاهاز  تریعظیم

علت، انتخاب  نی. به همآوردمیبه وجود 

اطالعات  سازیذخیره یمناسب برا یراهکار

 ییباال اریبس تیاز حساس روگاهین کی

 یروگاهیکنترل ن ستمیس در برخوردار است.

 ویجهت آرش منسیساخت شرکت ز

 MODبا عنوان یاطالعات خود از دستگاه

Drive  نکهیا به دلیل .ستفاده نموده استا 

کنترل  ستمیبکار رفته در س عاملسیستم

که  باشدمی کسیونیها، نیروگاهدر  ،منسیز

 یدارا ،باال نانیاطم تیقابل رغمعلی

در ساختار  یادیز هایپیچیدگی

 یسیبوده و کد نو افزارینرمو  افزاریسخت

مستلزم دانش  موردنیاز هایاسکریپتو 

 IT و یروگاهیدر دو حوزه کنترل ن قیعم

و  افزارسختدر  راتییلذا اعمال تغ باشد،می

کنترل موجود جهت اضافه  ستمیس افزارنرم

مهم  هایپیچیدگیاز  دیجد ستمینمودن س

رادمان در حال  شرکت .هستطرح موجود 

و  ییرا شناسا یحاضر توانسته اطالعات تبادل

جهت  هاآناز  نموده و رمزگشایی

که  صورتبدین .دییاستفاده نما سازیذخیره

که  منسیسابق ز سازیذخیره ستمیدر س

 یمگنت یهاسکتید صورتبهاطالعات آن 

بود، با  دهیگرد ویآرش قیمتگرانمتعدد و 

برطرف  هاآن، مشکل یمهندس یراهکارها

 شدهاستخراجاطالعات  تیو با هدا دهیگرد

از  ایمجموعهشده،  یگذاریسرور جا کیدر 

 سازیذخیره. هست سازیذخیرهقابل  ویآرش

است که با قرار  صورتبدینشرکت  نیا نینو

 یبا مقدار فضا یسرور کمک کیدادن 

 روگاهیباال )با توجه به هر ن سازیذخیره

و  یسیهارد متفاوت است( و با کد نو تیظرف

منطبق با  افزارینرم هایاسکریپتنوشتن 

 رلنتک ستمیو س کسیونی عاملسیستم

TXP یبر رو نین و آنالیطالعات آفالا 

 رهیسال ذخ 20تا مدت  کنترل ستمیس

 اپراتورها) منسیز ستمیتا کاربران س دهیگرد

صنعت  رانیمد نیو همچن نیو مهندس

و  بلندمدت ویآرش کی( بتوانند با یروگاهین

خود را  موردنیازدر دسترس، اطالعات 

مختلف استفاده  هایکاربریاستخراج و در 

 .ندینما

 

 یهاجلسه آغاز به کار شرکت

 دالورودیفناور جد
 یهاجلسه آغاز به کار شرکت

هوشمند "و  "پاسارگاد یکنترل انرژ"

در مورخ  "صنعت رادمان شیپا

جلسه در  نیا. دیبرگزار گرد 20/07/1399

با  دیفناور جد یواحدها ییآشنا یراستا

با  هاآنمختلف مرکز و نحوه تعامل  یهابخش

 ،یبانیواحد پشت ،یمرکز با حضور معاون فناور

کارشناس  رش،یواحد پذ ،یروابط عموم

صنعت برق و  یمرکز توسعه فناور یفناور

فناور برگزار  یعامل واحدها رانیو مد یانرژ

 .دیگرد

 

 خروج تهیجلسه کم یبرگزار
فناور  یاز واحدها یکیجلسه خروج 

. دیبرگزار گرد 20/07/1399مرکز در مورخ 

با  "برق دیدردود کل" یشرکت صنعت

که در  یچمهندس خورده یآقا تیریمد

 یطراح" یمحور دهیبا ا 139۶مردادماه سال 

و  230و  132 یفاز نیب یسرهایو ساخت اسپ

به جمع  یصورت حضوربه "لوولتیک ۴00

شده بود، مرکز اضافه تیتحت حما یواحدها

در مرکز و اتمام دوره  تیپس از سه سال فعال

موفق، در  یهااز شرکت یکیرشد آن به عنوان 

 مرکز .دیاز مرکز خارج گرد 1399مهرماه 

 یآرزو ریشرکت در ادامه مس نیا یبرا

 .دارد تیموفق

 

جلسات ارزیابی  یبرگزار

 فناور واحدهای هایطرح

  برکت بنیاد تسهیالت دریافت متقاضی

 یواحدها یهاکاربرگ ینشست بررس نیاول

 یمرکز توسعه فناور تیفناور تحت حما

جهت اخذ  رویپژوهشگاه ن یصنعت برق و انرژ

ستاد  برکت ادیبن یی)وام( اشتغالزا التیتسه

در روز دوشنبه مورخ  اجرای فرمان امام )ره(

در محل سالن جلسات  1۴/07/1399

 .دیبرگزار گرد رویپژوهشگاه ن شیساختمان رو

 جدید خانواده عضو

 صنعت رادمان شیهوشمند پا

و ساخت  یطراح "شرکت  نیعنوان طرح ا

 .باشدمی " یروگاهین یهاداده سازرهیذخ

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرش
 

در  1399در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیپنجم

طرح برگزار  کی یبا بررس 1۶/07/1399 خیتار

سامانه هوشمند "جلسه طرح  نیشد. در ا

به  یمهران رسول یاز جانب آقا "نفوذ صیتشخ

روشن  تیفیک رهیاز شرکت توسعه زنج یندگینما

قرار گرفت.  یابیارائه و مورد ارز ان،یرانیروش ا

ابعاد  یو بررس یپس از ارائه طرح توسط متقاض

پس از انجام  دیآن، مقرر گرد یو مال یفن

مرکز به شورا  دیاصالحات، در صورت صالحد

 ارسال گردد.

 
 

 مرکز یشورا هفتادمین یبرگزار

مرکز در روز  یشورا نیهفتادم

با  21/07/1399دوشنبه مورخ 

جلسه ابتدا  نیدو طرح برگزار شد. در ا یبررس

تحت  انیرانیا یرویطرح شرکت توان سازان ن

و ساخت دستگاه حفاظت از  یطراح"عنوان 

 "رویحفاظت از خطوط انتقال ن یراه دور برا

شرکت  ندگانیقرار گرفت. ابتدا نما یموردبررس

به ارائه طرح خود پرداختند و سپس طرح  ورمذک

و  موردنقدمحترم شورا  یفوق از جانب اعضا

شورا با استقرار واحد  تیقرار گرفت. درنها یبررس

موافقت نمود.  رویفوق در مرکز رشد پژوهشگاه ن

شرکت راد   ندگانینشست، نما نیدر ادامه ا

سامانه "پرداز عرصه به ارائه طرح خود با عنوان 

 هیبار بر پا یتقاضا ینیبشیجامع پ

پرداختند که پس از  "یهواشناس ینیبشیپ

طرح و بحث در مورد موضوعات  نیا یبررس

 نیشورا، با استقرار ا یتوسط اعضا شدهمطرح

طرح  لیجهت تکم رشد شیپ صورتبهشرکت 

 ق موافقت نمودند.فو
 

 

 مرکز دیتمد تهیکم یبرگزار

 راین" یهاشرکت دیتمد تهکمی جلسه

 یالمللنیب شگاهیآزما"و  "ایپو ستمیس

برگزار  19/07/1399 خیدر تار "قدرت فاتل

مرکز پس از  سهیرئئتیهجلسه  نیشد. در ا

گذشته و برنامه  سال کیعملکرد  یبررس

استقرار  دیها، با تمدآن شرکت ندهیآ یاتیعمل

 .نمودموافقت  گریسال د کی یبرا هاآن
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 چهارمبخش  -های تحت حمایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیمعرفی محصوالت فناورانه شرکت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برد کنترل جک درب پارکینگ نیرا نام محصول:

 نیرا سیستم پویاشرکت  شرکت سازنده:

 احسان مجیدیآقای  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:
 nirasystem@gmail.comپست الکترونیک:         021-883۶۴۶35تلفکس: 

 یبرندها نیالهام گرفته از بهتر یرانیکامالً ا یمحصول راین نگیبرد کنترل جک درب پارک

و روانه بازار شده است. از  دیمعتبر تول یدکنندگانتولانبوه توسط  راژیکه در ت باشدیم ییاروپا

حالت  یصتشخهوشمند  تمیمحصوالت موجود در بازار الگور ریبرد نسبت به سا نیا یایمزا

محصول برد  یهایژگیو و هاتی. قابلباشدیم خودکاردر حالت  ماتیتنظ هیدرب و انجام کل

 :شامل موارد زیر است راین نگیکنترل جک درب پارک

 ،Auto setخودکار عملکرد  میتنظ تیقابل -

 ،دو لنگه ای یتک یهادرب یاستفاده برا تیقابل -

 ، وماتیمنوها تنظ شیجهت نما شگرینما یدارا -

 .کنترلر موتیر 500 فیتعر تیقابل -

منجر به  اهانیگ ازیاز ن شیمصرف ب لیبه دل یدر کشاورز ژهیودر کشور به یآب و انرژ هیرویمصرف ب

است، لذا در  گانیرا باًیتقر یشده است. در حال حاضر آب و برق کشاورز عتیخسارت فراوان به طب

. باشدیم یاریآب ازیاز ن شیمصرف، ب زانیم یسبز شهر یفضا یو حت یزراع یباغات و اراض یاریآب

 دستگاه نی. اابدیکاهش ( پمپاژ) یمصرف یکه آب و انرژ شودیباعث م یاریآب یزمان الزم برا نییتع

       درصد از آب 25حدود  ییجوکه به صرفه کندیم یریگرا اندازه اهیگ ازیآب موردنرطوبت و مقدار 

که متوسط  شودیم یصرف کشاورز رانیا نیریدرصد از آب ش 90است که حدود  ذکرانی. شاانجامدیم

آب موجود در  این دستگاه و مشخص شدن با استفاده ازدرصد برآورد شده است.  70آن در سطح جهان 

. با ساخت انبوه، ارزان و با عملکرد دینمایرا مشخص م یاریآب قیزمان دق نییامکان تعگیاهان خاک 

 نمود. یکشور کمک مؤثر یآب و انرژ تیریبه مد توانیساده م

 SM1حسگر دیجیتال رطوبت خاک مدل  نام محصول:

 پاک هورداد یشرکت توسعه آب و انرژ شرکت سازنده:

 ابوطالب محمدیآقای  مدیرعامل:

 اطالعات تماس شرکت:

 hoordad@outlook.comپست الکترونیک:        021-88366104تلفکس: 
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 یشتر بدانیمب

 قسمت اول -دیمطالعه کن دیموفق که با وکارکسبکتاب  13 یمعرف
 ییها، کتابهاآن یتمام نیاما در ب؛ است شدهنوشتهموفق  ریمد کیبه  شدنتبدیل یهاو راه تیو مقاله در مورد موفق وکارکسبهزاران هزار کتاب 

 مورداستفاده ان،یبزرگ و دانشجو نانیکارآفر یبرا یمنبع مهم عنوانبهسال،  انیسال هاآناز  یبرخ یهستند و حت نیریوجود دارند که ارزشمندتر از سا

هستند،  تیکه دنبال موفق یرا به تمام افراد هاآنو خواندن  یمعرف وکارکسبارزشمند در حوزه تجارت و  اریکتاب بس 13مطلب  نیدر ا .رندیگیار مقر

 . شودمی شنهادیپ
 

 پ نابآکتاب استارت -1

 The Lean Startup ی:نام اصل

 (Eric Riesس )یر کیار :سندهینو

 احمد پور محمدجواد مترجم:

که  یمتدولوژ نی. اپردازدیم« پ نابآاستارت»به نام  ینیمدرن و موفق کارآفر یمتدولوژ کیدر مورد  س،یر کی، به قلم ار«پ نابآاستارت» کتاب

 دیبا است که قبل از ورود به بازار تجارت، بارهدراینکتاب  یاست. مبحث اصل یاتیفرض وکارکسباز  یبیترک یابداع شد، روش سیر کیتوسط شخص ار

را کاهش  هیسرما توانیم نه،ی. با کنترل هزشودیتر مکم دهیا یاجرا سکیروش ر نیکرد. با ا یرا اعتبارسنج وکارکسب دهیدر بازار، ا عیسر شیبا آزما

 می، مفاه«پ نابآاستارت»وکار کسبکتاب  در .تر شروع کردآسوده یالیتازه خود را با خ وکارکسب، «پ نابآاستارت»به کمک روش  ،طورکلیبهداد و 

نسبت به  شمارا تیکتاب، ذهن نیگرفت. ا دیخواه ادیرا  ینیکارآفر حیکرد و راه و روش صح دیرا به زبان ساده مطالعه خواه یپآو نکات استارت

 کیدر  کروسافتیپس مانند ما .ستین ادیپول ز داشتنبه  ازیبزرگ، ن وکارکسب کیشروع  یکه برا دیابییمخواهد داد و در سروسامان ،ینیکارآفر

 .دیمعتبر باش یکارمند در شرکت کی ای دیگاراژ، کار خود را آغاز کن

 شرفتیپ د،یکن جادیا داریپا وکارکسب ،دیگرعبارتبه. دیداشته باش حیصح تیریمد دیبا ت،یموفق یکه برا آموزدی، م«استارتاپ ناب» وکارکسب کتاب

است  وکارکسب هایکتاب نیاز بهتر یکی« استارتاپ ناب». کتاب دیباش یریادگیبه دنبال  دائماًو  دیمشکالت را بسنج د،یخود را کنترل کن یهاندیفرآ

 .است قرارگرفته نانیو کارآفر رانیمد موردتوجهکه 

 

 ایصفحهیک یکتاب طرح تجار -2

 The One Page Business Plan ی:نام اصل

 (Jim Horanن )هور میج :سندهینو

 بخش ضیف رضایعل مترجم:

هورن،  میج یهاتمرکز دارد. در مجموعه کتاب Business Plan ای یطرح تجار یرو میمستق طوربه ،«ایصفحهیک یطرح تجار» وکارکسب کتاب

 شدهدیدهتدارک  یافراد یکتاب برا نیاست. ا شدهترجمهاو  یهااز کتاب یکیتنها  رانیدرباره جوانب مختلف آن، صحبت شده است؛ هرچند که در ا

 یبرا نیهستند. هر کارآفر روروبه یادیز یهاخود، با چالش دهیو در پرورش ا رادارندموفق  نیبه کارآفر شدنتبدیلو  وکارکسب کی جادیقصد ا هک

 .ببرد شیپ وکتابحسابکه در ذهن دارد را با  ییهادهیو ا هاسکیبا دقت، ر دیدارد و با ازیها نچالش یو بررس لیخود، به تحل وکارکسب جادیا

و چطور  دیکن نییتع وکارکسب یبرا یچارچوب مناسب د،یکن نیخود را تدو یهابه شما خواهد آموخت که چطور برنامه وکارکسبکتاب مرتبط با  نیا

 وکارکسب نهیدر زم باتجربه یفرد ای دیسازمان و شرکت بزرگ در حال کار هست کیاگر در  نیبنابرا؛ دیبرسان یخود را به مرحله پختگ یهادهیا

مثل  ییهاکتاب مرتبط با تجارت، بخش نیا در .تمرکز دارد کارهاتازه یچندان مناسب شما نباشد و رو دیشا «ایصفحهیک یطرح تجار» د،یهست

 .خواند دیرا خواه هاتیرشد فعال یمناسب برا یهایو استراتژ تیموفق فیتعر یچگونگ د،یجد دهی، پروراندن اوکارکسبغلط درباره طرح  یباورها

 

 وکارکسب کتاب خلق مدل -3

 Business Model Generation ی:نام اصل

 (Yves Pigneurر )ویگنیپ ویا( و Alexander Osterwalderر )الکساندر استروالد :سندگانینو

 یقیتوف نیو بهام یساروق نیالد، حسامدوستوطنبابک  ،یغالمرضا توکل مترجمان: گروه

 یهانمونه نیاز هم یکی. ستندین مستثناقاعده  نیهم از ا وکارکسب یهاو کتاب شدنلیتبد یشگفت کیمختلف، به  یهانهیدر زم یادیز یهاکتاب

 نیا یاصلاند. تمرکز داده ندهیآ یهاشرکت یبرا یبه آن لقب کتاب نیاست که منتقد« وکارکسبخلق مدل »، کتاب وکارکسب نهیدر زم نیآفرتحول

 یهابخش انیارتباط م یو برقرار مینحوه ترس نانیاست و قصد دارد تا به کارآفر (Business Model Canvas) وکارکسبابزار بوم  یمعرف یکتاب، رو

 .اموزدیرا ب وکارکسبمختلف 

، وکارکسب کنندهفیتعر یدیکل یهاتیفعال ان،ینحوه ارتباط با مشتر ان،یکردن به مشتر دایپ یدسترس یکتاب، شامل چگونگ نیمختلف ا یهابخش

 نیخود، مطالعه ا وکارکسب دهیانداختن ا انیاست که تا قبل از به جر شنهادشدهیپ .شودیم رهیو غ وکارکسبدرآمد  انیجر ان،یمشتر یبندبخش

با  ندهیدر آ دی، شاهاآناز  یاست که با عدم آگاه دادهیجارا در خود  ییهاو پاسخ هاسؤالکتاب  نیا چراکه. دیکتاب را در برنامه خود داشته باش
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 .شما نخواهد بود وکارکسببه نفع  قطعاً که دیها را تجربه کندرس نیا ن،یسنگ یانهیهز

 

 دیکتاب با چرا شروع کن -4

 Start With Why ی:نام اصل

 (Simon Sinekک )نیس مونیسا :سندهینو

 خاکساران رضایعل مترجم:

بهتر است  د،یرا انجام ده یکار دیخواهیچرا م دیتا ندان کند؛یم یرا بررس وکارکسب یایاصل مهم در دن کی «دیبا چرا شروع کن» وکارکسب کتاب

ابتدا به  شوند،یشروع م «یچ»و « چگونه»که با  هاییسؤال که قبل از رفتن به سراغ پاسخ شودیکتاب مطرح م نی. در ادیدست به انجام آن کار نزن

است که به دنبال آن  یازهیاشاره به اهداف و انگ« چرا»کلمه  ،«دیبا چرا شروع کن». در کتاب شوندیشروع م« چرا»که با  دیبرو هاییسؤالسراغ جواب 

را در داخل و  یاریبس تیکتاب، موفق نیکه ا دیاست بدان جالب .دیستین هاسؤال گریقادر به پاسخ د د،یو اهداف خود را نشناس زهیرفت و تا انگ دیخواه

 نی. ارودیبه شمار م ا،یدانشگاه کلمب کیاستاد ارتباطات استراتژ نک،یس مونیکتاب سا نیاول «دیبا چرا شروع کن»کسب کرده است.  رانیخارج از ا

 یبا تمرکز رو «دیبا چرا شروع کن» کتاب .همان سال شناخته شد یاهکتاب نیاز برتر یکی عنوانبهدرآمد و  ریبه رشته تحر 2009کتاب در سال 

مانند اپل،  ایشدهشناخته یهایاز کمپان یجذاب یهابا مثال نیکرد. همچن لیجذاب تبد وکارکسب هایکتاباز  یکیخود را به  یو رهبر یتوسعه فرد

 یهاراه و روش پردازد،یم« چرا»که به مبحث  طورهمانکتاب  نیکرده است. ا جادیجوان ا نانیمخاطبان و کارآفر یبرا یشتریب مراتببه تیجذاب

 .کندیم یبودن را هم بررس بخشالهامو  یمشتر یوفادار ،یفروش محصوالت به مشتر

 

 ماندن یکتاب ساختن برا -5

 Built To Last ی:نام اصل

 (Jerry Porras) سپورا یجر و (Jim Collinsز )نیکال میج :گانسندینو

 ینیفضل اله ام مترجم:

 گرانیبرتر با د یهاشدن شرکت زیمتما یاصل لیاست و بر دال تیریمد پر روش کیکالس یهااز کتاب یکی« ماندن یساختن برا» وکارکسب کتاب

 جیبه ترو ،ازپیشبیشکتاب  نیو پوراس با ا نزیصحبت شده است؛ اما کال اندازچشمو  تیریکتاب، بارها و بارها از مد ازاینپیش بااینکهتمرکز دارد. 

یرا به اشتراک م هاآن تیموفق یارهایچند شرکت برتر، مع ی، با بررس«ماندن یساختن برا» کتاب .اندروشن کمک کرده اندازچشمو  حیصح تیریمد

 نیآگاه باشند. همچن هاآناز کار  خوبیبه، وکارکسب موفق هستند که در صنعت خود برجسته بوده و فعاالن ییهاشرکت نز،یکال می. از نگاه جگذارد

محصول موفق، باعث  کیکه  دهدیم ادی رانیکتاب به مد نیا .را پرورش داده باشند یموفق رانیو مد اشتهماندگار در صنعت خود د ینقش و محصول

کتاب، روش  نیجالب ا یهابخش گریاز محصوالت موفق را تجربه کند. از د یاچرخه دیموفق با ریمد کیبلکه  د؛یداشته باش یتا شرکت موفق شودینم

کتاب  درواقعتر هستند. عقب هاآنپله از  کیکه تنها  شوندیسه میمقا ییهاارزشمند با سازمان یهایموفق است و در آن، کمپان یهاشرکت سهیمقا

 است. هابا موفق هانیترموفق نیب یاسهی، مقا«ماندن یساختن برا»

 

 یکتاب از خوب به عال -6

 Good to Great ی:نام اصل

 (Jim Collinsز )نیکال میج :سندهینو

 یفاطمه باغستان مترجم:

 وکارکسب رانیاز مد یاریبس موردتوجهکه  باشدمی تیریدر حوزه مد نزیکال میموفق ج وکارکسب هایکتاباز  گرید یکی ،«یاز خوب به عال» کتاب

واژه خوب  کهآموخت  دیخواهد برد. پس از مطالعه آن، خواه سؤال ریرا ز دیداشت تیریدر مورد مد حالتابهکه  ییکتاب باورها نیاست. ا قرارگرفته

 ریمد کی یباور که خوب بودن برا نی. اعتقاد بر استین ریمد کی یبرا یمتوسط و معمول تیوضع کیجز  یزیخوب، چ گاهیجا کیبه  دنیبودن و رس

از  یدیجد فیو تعر یکمال طلب ی، رووکارکسبکتاب  نیا .داردبازمی تر،یباالتر و عال مراتببه ییهاگاهیبه جا دنیرس یبرا شمارااست،  یکاف

مطالب آن کرده تا  یتمام تالش خود را در گردآور نزیکال میتمرکز دارد. ج کند، دایقادر است به آن دست پ یریبودن که هر مد یعال یاستانداردها

از »منظور، در کتاب  نیبه ا او .بردارندبودن، قدم  یعال یبرا دیبا ضشوند و در عو یخوب راض گاهیبه جا دیرا آگاه کند که نبا نانیو کارآفر رانیمد

اند. از خوب داشته توجهیقابلخوب و متوسط، فقط چند سال، رشد  هایاز شرکت یعام تمرکز کرده که بعض یسهام یهاشرکت یرو ،«یخوب به عال

 .کندیم یرا به شما معرف تیریاز اصول مد عیو بد دیجد ییایدن ،یبه عال
 

 www.startupet.com :منبع
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 پنجمبخش  -معرفی انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 عنوان کتاب:

 (1...)دیبدان یفکر تیدرباره مالک دیآنچه با

 :منتشرکننده

 مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژیانتشارات 

 ای از کتاب:خالصه
پژوهشگران و  یو فناور یاقتصاد تیضامن موفق تواندیکه م ییهارساختیاز ز یکی

 «یفکر تیحقوق مالک»باشد، توجه به  یمحورییدر عصر دانا انیبندانش یهاشرکت

قادر خواهند  ،یفکر تیمالک یاز نظام حقوق یریگها با بهرهاست. پژوهشگران و شرکت

 یسازیو تجار یتا صادرات فناور دهیخلق ا ندیفرا یبرا یکارآمد یبود تا چتر حقوق

 یهاپژوهشگران و شرکت یهاغالب داشته نکهیخودشان فراهم آورند. با توجه به ا

ییاز دارا یو حفاظت حقوق تیریمد»است لذا  یفکر یهاییاز جنس دارا انیبندانش

وارد شدن به عرصه  یبرا گر،ید یخواهد بود. از سو ریناپذاجتناب یامر «یفکر یها

ن آ یدیاز مباحث کل یکیتجارت که  یایخاص دن اتیبا ادب دیبا یاقتصاد جهان

«Intellectual Property Law »است، آشنا شد.  یفکر تیهمان حقوق مالک ای

 تیندانستن مباحث حقوق مالک»داشت که:  انیب توانیجمله م کیطور خالصه و در به

ها و دانستن آن یجد دیتهد کی انینبدانش یهاپژوهشگران و شرکت یبرا یفکر

 «.فرصت بزرگ خواهد بود کیعنوان به

 یهاپژوهشگران و شرکت انیدر م یفکر تیمقوله مالک جیکتابچه باهدف ترو نیا

 است. شدهیکشور گردآور عیو صنا انیبندانش

و  فیآن، به توص خچهیتار انیو ب «یفکر تیحقوق مالک» فیشماره پس از تعر نیدر ا 

 لیاز قب یو مباحث شودیو انواع آن پرداخته م یفکر تیحقوق مالک تیاهم نییتب

 2حوزه در کتابچه شماره  نیدر ا یو داخل یالمللنیو معاهدات ب هاونیکنوانس ن،یقوان

 .دیبه چاپ خواهد رس
 عنوان کتاب:

 ...دیدرباره مرکز رشد بدان دیبا آنچه

 :منتشرکننده

 انتشارات مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

 ای از کتاب:خالصه
 کردهلیتحص نانیاز کارآفر تیحما منظوربهاست که  ییاز ابزارها یکیمرکز رشد 

 یهاشرکت یرگیشکل نهیزم ،یعموم التیامکانات و تسه ارائهو با  شودیم سیتأس

 یاز ابزارها یکی عنوانبه. استفاده از مراکز رشد، امروزه کندیرا فراهم م دیجد

به محصوالت  یقاتیو تحق یعلم یو دستاوردها هاتیخالق لیتبد یبرا شدهیرفتهپذ

 .شودیمحسوب م ینیبه بازار و توسعه کارآفر ارائهقابل

 نای. است شدهنقل هاآن گاهیدرباره مراکز رشد و نقش و جا یمجلد اطالعات نیا در

را که الزم است  یشده است اطالعات یاطالعات در قالب پرسش و پاسخ مطرح و سع

 را پوشش دهد. دیقبل از مراجعه به مراکز رشد از آن مطلع باش
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 برق و انرژیصنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 G موج ابررسانای                

 با تواندمی برق بنابراین هستند، الکتریکی مقاومت فاقد موادی ابررساناها

 هایشبکه پتانسیل تواندمی قابلیت این. کند عبور هاآن از درصد 100 بازدهی

. نیست چالش از خالی فناوری این اما. ببرد باال انرژی اتالف بدون را برقی

 فرایند تا شوند سرد پائین دماهای تا باید دارند رفتاری چنین که موادی

 نوع از شدهشناخته ابررساناهای کل باً یتقر. شود آغاز هاآن واقعی ابررسانایی

 با هازوج این. اندشدهلیتشک الکترونی کوپر هایزوج از که هستند اسپینی تک

 بین از را ماده الکتریکی مقاومت پائین، اسپین و باال اسپین الکترون ترکیب

: کنندمی صدق تعریف این در ابررسانایی نوع دو حاضر در حال. برندمی

 هایزوج در موجود هایالکترون ساده، بیان به .Dج مو و S موج ابررسانایی

 ایزاویه یتکانه و دارند قرار یکدیگر به نسبت مستقیمی جهت در s موج کوپر

 یتکانه ایجاد به منجر D موج متفاوت ترازبندی. کنندمی خنثی را یکدیگر

 محور راستای در منفی یزاویه یتکانه و محور یک راستای در مثبت ایزاویه

 ابررساناها نوع این در ایزاویه یتکانه واحد دو ،بیترتنیابه. شودمی دوم

 یتکانه از متفاوتی کامالً نوع دارای G موج جدید ابررسانای. دارد وجود

 فلز فراصوتی تشدید سنجیطیف تحلیل قیاز طر تکانه این. است یزاویه

 .است شدهکشف روتنیوم استرانسیوم

به  تنها روتنیوم استرانسیوم کرنل، دانشگاه دانفیزیک رامشاو، برد یبه گفته

 هنگام آن رفتار فلز، این ماهیت. نیست موردتوجه ابررسانایی خاصیت لیدل

 در. هستند موردبررسی موضوعات از مغناطیسی میدان تغییر و دما تغییر

 اشاره روتنیوم استرانسیوم تقارن به سنجطیف هایداده گرفته، صورت آزمایش

 تا ماده کردن سرد برای جدید کامالً تنظیماتی به منجر آرایش این. داشتند

 سرعت ویژهبه ماده کشسانی هایثابت اساس بر. شودمی موردنیاز دماهای

 قادر که است یادومؤلفه ابررسانای نوعی روتنیوم استرانسیوم عبوری، صوت

 .است هاالکترون از ایپیچیده ترکیب تولید به

 گیهوشمند ز یشرکت فناور ؛معرفی واحدهای مرکز

 یصمد یمحمدرضا حاج :مدیرعامل

 88379082: تماس شماره

 Mr.hajisamadi@gmail.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 

  عیتوز نیمصرف برق مشترک یآن شیو ساخت سامانه هوشمند پا یطراح

 :فعالیت زمینه

 ،یافزارو سخت یافزارنرم زاتیتجه دیساخت و تول ،یطراح ،یابیمطالعه، ارز 

 کنترل و قدرت و... کیالکترون

 :طرح خالصه

 گذارد،یجا مفرد بهمنحصربه یهنگام مصرف برق، از خود اثر یکیالکتر لهیهر وس

که  نجاستیاست. نکته ا ییشناساقابل یو ولتاژ مصرف انیجر لیو تحل شیکه با پا

منبع  کیاز  یزمان در حال مصرف انرژصورت همبه یبرق لهیچند وس کهیهنگام

 ریپذامکان یدگسامختلف به لیوسافرد اثر منحصربه ییشناسا باشند،یواحد م

 راتییتغ شده،یافزار طراحمنظور ابتدا با استفاده از سخت نیا ی. براستین

 .شودیو ضبط م شیاز هر کنتور برق  پا یو ولتاژ خروج انیجر یبر رو جادشدهیا

 فایوای یفناور ایشده با استفاده از شبکه ارتباطات همراه و سپس اطالعات ضبط

 یهاشرکت ارسال خواهند شد. در مرحله بعد، داده یبه مرکز داده و سرورها

پردازش  یاختصاص یهاو با استفاده از روش شدهشیشده به سرور پاالارسال

مختلف  یبرق لیوسا ردفاثر منحصربه یو هوش مصنوع نیماش یریادگی گنال،یس

و  یمصرف یانرژ زانی. سپس مشوندیم ییشده و شناسا یجداساز گریکدیاز 

صورت مجزا به یبرق لهیاستفاده از هر وس یبرا نیبه مشترک شدهلیتحم نهیهز

 یتحت وب و برنامه کاربرد شدهیطراح یرابط کاربر لهیوسشده و بهمشخص

 شودیم دهگزارش دا نیهوشمند به مشترک یهایگوش

 :هدف بازار 

 توزیع یهاوزارت نیرو و شبکه. 

یاست و محصول مراحل تجار شدهانجام هیساخت نمونه اول :وضعیت آخرین

 .دینمایم یرا ط یساز
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 .زهیهو -زهیهو یشهدا یدانشگاه صنعت: برگزار کنند ،1399آذر  ۶ ،"کیصنعت برق و الکترون یکنفرانس مل" .1

 .زیدانشگاه تبر -زیتبر -زانیدانشگاه م، برگزارکننده: 1399 آذر 12، "زیدانشگاه تبر یآورفنو  یکنفرانس مهندس نیاول " .2

موسسه ، برگزارکننده: 1399 آذر 27، "رانیا یدر علوم و تکنولوژ یکاربرد قاتیتحق یکنفرانس علم نیچهارم " .3

 .المیا –آرمون ستمیآسو س یپژوهش

 .کرمانشاه -رازی دانشگاه: برگزار کنند ،1399 دی 10، "برق و آب صنعت در کاربردی یهاپژوهش ملی کنفرانس اولین" .4

 -سجاد صنعتی دانشگاه: برگزار کنند ،1399 دی 3، "هوشمند هایسیستم و سیگنال پردازش کنفرانس ششمین" .5

  مشهد.

 
 
 

 تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان،           
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