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ت و منابع انسانی وزارت نیرو، جناب آقای دکتر اولیا با خبرگزاری فارس آورده شده اای از متن مصاحبه معاون محترم تحقیقدر این سخن نخست، گزیده

 است:

 یمنابع انسانتحقیقات و عملکرد معاونت  ارتقای یبرا ییهاچه برنامه گذرد،ینم یادیاز زمان انتصاب شما زمان ز نکهیبا توجه به ا: سؤال

 د؟یادر نظر گرفتهوزارت نیرو 

ودجه ب کیو  میداشت قاتیبه تحق کینگاه کالس کیما  ،ازاینپیش؛ کندمیرا متحول تحقیقات حوزه  کهاست  ینوآور بومستیزبحث اول ما  پاسخ:

در را  جدیدیو بازیگران عناصر  یپاامروز  امانگاهکه انجام بدهند.  میدادیم گریافراد د ای هدانشگا دیو به اسات میکردیم فیو چند طرح تعر یپژوهش

ک به کم دیکه با یو عناصر نوآوری هایکارخانه، هادهندهشتاب ،هاپآاستارت ،انیبندانش یهاشرکت نظیر. است بازکرده یفناورو  قاتیتحق یهابحث

 یآوربر نو یما مبتن یهاتیکه همه فعال یمعن نی. به افتدیدر صنعت اتفاق ب یکمک کنند که بروز و ظهور نوآور کنند،یکه برقرار م یو تعامالت همدیگر

 در نکهیمگر ا ست،یارزشمند ن گرید کیکالس صورتبه قاتیتحقبا این نگاه،  .است کارشده نیا یهم متول یجمهور استیر یعلممحترم معاونت  .باشد

ها و . شرکتشودانجام  ییهاتیفعالبایستی هدف  نیتحقق ا یو در راستا ستین یاساده کارصنعتدر  یروح نوآور دنیدم البتهباشد.  یخدمت نوآور

 در حال انجام است. نیز از صنعت رونیبا عناصر ب برقراری تعاملموضوع هستند و  نیا ریدرگ یبه نحو اآلن رویوزارت ن یهارمجموعهیز
 

 د؟یینما حیرا تشر ینوآور ستمیاز طرح اکوس یشتریب اتیممکن است جزئ: سؤال

خدمات آن  است که یکه مدت رویوزارت ن یپارک فناور یاندازمثل راه م؛یدار یفرع یهابرنامه یسر کی ،ینوآور ستمیاکوس یطرح کل لیذ پاسخ:

محل  کیدر  ضاهست که هم عرضه و هم تقا نیدارد ا رویوزارت نمزیتی که  شود. لیتکمایده تا محصول  رهیکه زنج کندیاست و کمک م شدهانجام

 یفناور علم و دکنندهیکه تول میدار ایپژوهشیتحقیقاتی و  مؤسساتهستند و هم  یکننده فناورهستند که خود مصرف ییهاهم شرکت یعنیوجود دارد، 

 افتهیرشد  یهامحل استقرار شرکت جهتازاین. میکن لیو تکم مینیبچ کمکمرا  ستمیاکوس نیعناصر ا میفراهم هست که بتوان یطیشرا یعنی، هستند

است که صنعت آب و برق  یفناورو صندوق پژوهش گسترش بحث  ینوآور ستمیاکوس گرید برنامه .خواهد بود رویوزارت ن یفناور در پارک فناور

 ینتأمدر  یمال یهابحث رای، زاست و سرمایه گزاری بیشتر تیتقو ازمندین ی، ولنیرو در پژوهشگاه نیرو وجود دارد ستمیدر اکوس اآلنخوشبختانه 

سال جاری در موسسه تحقیقات  پایاننوآوری است که اولین آن تا  هایکارخانه اندازیراهبرنامه کلیدی دیگر ما  .هست یدیکل اریفناورانه بس یهاتیفعال

مرتبط  "نیرو یاجتماع یمرکز نوآور"به نام  واحدیبار  نیاول یبرا نی. همچنشودیم یاندازراه "آب و فاضالب ینوآور کارخانه"آب وزارت نیرو با عنوان 

 ییهابا چه روش کهنیمانند ا یمسائل رویوزارت ن یاجتماع یخواهد شد. در مرکز نوآور یاندازراه نیرو ینوآور ستمیدر قالب اکوس رویوزارت ن یهاتیبا فعال

 .شودیم یریگیبا نگاه نوآورانه پ دستنیازا یو مسائل میکن ریدرگو برق مردم را در مسائل آب  میتوانیم
 

 خواهد بود؟ بیبه چه ترت رویوزارت ن ینوآور ستمیپازل اکوس لیتکم منظوربهشما  یهابرنامه ریسا: سؤال

ما  یهدف کل ،کنیممیبرقرار  رویوزارت ن یهاها با مجموعه شرکتبخش نیاز ا کیکه هر یو با تعامل مینیچیرا کنار هم م هازمیمکان نیدرواقع ا :پاسخ

 یعرضه و تقاضا یریگشکل باهدف یبازارها، فنبخش نیاز ا کیهر لیاز تشک پس .خواهد شد محققاست، خانه در مجموعه وزارت ینوآور یکه ارتقا

است که  هیدر دست ته انیبندانش یهااز شرکت تیدر جهت حما زین یخاص نامهوهی. شردیگیم بر عهدهحوزه را  نیتبادالت در ا و گرفتهشکل یفناور

 خواهد کرد. لیتسهآب و برق را به صنعت  هاآنورود 
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ا ت لوواتیکوچک از چند صد ک یآب روگاهین

. ابتدا طبق برنامه باشدیم مگاواتچند 

اخذ مجوز و اقدامات  نیدر ح بندیزمان

 تیبه ظرف یروگاهین واحد کی ،یمال تأمین

. سازیممیکرده و  یرا طراح کیلووات 200

گوناگون  هایکه در بخش صورتبدین

      صورت یـراحـط-نیتورب ویژهبه -روگاهین

 افزارهایو سپس با استفاده از نرم ردگییم

و پس آن  شودمیانجام  یسازهیروز، شب

 و در شگاهیآزما اسیدر مق روگاهین نیتورب

test rig  سپس شودیو ساخته م یراحط .

و در ادامه طبق  شودیالزم انجام م هایتست

و ساخت  یعمران اتیعمل یدبنبرنامه زمان

و تست شدهانجام یواقع اسیدر مق زاتیتجه

 صورت هاآن یالزم قبل از نصب بر رو های

انجام  روگاهین اندازیراه تیدرنهاو  ردپذیمی

و  یشیآزما برداریبهره انیخواهد شد. در پا

آغاز  برداریدر صورت عدم وجود مشکل، بهره

 یده محوری. الزم به ذکر است که اشودیم

 یشگاهیآزما در مرحله ساخت اکنونهم

طرح شامل  نیموجود در ا یفناور .است

 ازجمله یو فناور یمختلف علم هایرشته

عمران،  یمهندس ک،یمکان یمهندس

است.  یمتالورژ یبرق و مهندس یمهندس

یاز فناور نینمونه در ساخت تورب عنوانبه

 سازیهیشب یفناور ازجملهگوناگون  های

 یافزارها-در نرم نیتورب یو جامدات یاالتیس

 لیاست قیدق گریختهیر یناورمربوطه، ف

         و... استفاده  نیدر ساخت تورب یاژیآل

عالوه بر  کهبه ذکر است  الزم .شودیم

 اهروگین نیا زاتیتجه روگاه،ین یداخل یطراح

ط توس زیقدرت ن یگاورنر و تابلوها ل،یاز قب

 نیو ساخته خواهد شد. ا یطراح ییاجرا میت

قادر خواهد بود ساالنه طبق برنامه،  روگاهین

 .خود را به سانا به فروش برساند یدیبرق تول

ساخت  تیقابل ز،یطرح ن یادامه اجرا در

 مگاوات 5 تیتا ظرف سینوع فرانس نیتورب

 توانیخالصه م طوربه .وجود خواهد شد

 :طرح عبارت است از نیا یینها یگفت خروج

 روگاهیو ساخت ن یطراح یکسب دانش فن

و  یطراح یکسب دانش فنو  کوچک یآب

 .کوچک یآب روگاهین زاتیساخت تجه

 "پاک هورداد یشرکت توسعه آب و انرژ"

 خیدر تار "ریتان یشرکت خدمات انرژ"و 

جلسه  نیبرگزار شد. در ا 24/08/1399

 کیعملکرد  یمرکز پس از بررس سهیرئئتیه

آن  ندهیآ یاتیگذشته و برنامه عمل سال

ال س کی یبرا هاآناستقرار  دیها، با تمدشرکت

 .نمودموافقت  گرید

 

 خروج تهیجلسه کم یبرگزار

در  ینشست 10/08/1399 ختاری در

 رویشرکت الکان یهاتیاز فعال ریخصوص تقد

مرکز و واحد  نیبا حضور مسئولو خروج افزار 

 یآقا تیریشرکت که با مد نیا ،برگزار شدفناور 

و  یطراح" یمحور دهیو ا یشیمهندس قر

 و ثبت و یریگساخت دستگاه مرکز اندازه

 لدر سا "شبکه برق یپارامترها زوریآنال

مرکز  تیتحت حما یبه جمع واحدها 1395

پس از اتمام دوره رشد  یو در سال جار وستیپ

موفق، از مرکز  یهااز شرکت ییکآنعنوخود به

نشست پس از استماع  نیا در .دیخارج گرد

واحد فناور در دوران استقرار خود، لوح  اتیتجرب

مهندس  یتوسط جناب آقا یادبودی

مرکز به  یبانیمعاونت پشت ،یغالمشاه

مجموعه  نیا .دیشرکت اهدا گرد مدیرعامل

 دارد. تیموفق یآرزو ریدر ادامه مس شانیا یبرا

 

جلسات ارزیابی  یبرگزار

 فناور واحدهای هایطرح

 برکت بنیاد تسهیالت دریافت متقاضی
 یواحدها یهاکاربرگ ینشست بررس دومین

 صنعت یمرکز توسعه فناور تیفناور تحت حما

جهت اخذ  رویپژوهشگاه ن یبرق و انرژ

تاد س برکت ادیبن یی)وام( اشتغالزا التیتسه

مورخ  یکشنبهدر روز  اجرای فرمان امام )ره(

در محل سالن جلسات ساختمان  11/08/1399

 .برگزار شد رویپژوهشگاه ن شیرو

 

 جدید خانواده عضو

 شرکت نوید پاک نیرو

 و ساخت یطراح"شرکت  نیعنوان طرح ا

و ساخت  سیفرانس کیلووات 200 نیتورب

 نیهدف از ا .باشدمی "کوچک  یآب روگاهین

 و ساخت یطراح یفناور یسازیطرح بوم

 اخبار مرکز

 برگزاری کمیته پذیرش
 

در  1399در سال  رشیپذ تهیجلسه کم نیششم

برگزار طرح  کی یبا بررس 18/08/1399 خیتار

و ساخت پنل  یطراح"جلسه طرح  نی. در اشد

 یاز آقا "اتاق عمل یکنترل هوشمند برا

سالمت  وایاز شرکت ه یندگیبه نما یاستوار

قرار گرفت. پس از ارائه  یابیاوپال، ارائه و مورد ارز

 یو مال یابعاد فن یو بررس یمتقاضطرح توسط 

 شیماه در قالب پ 3آن، مقرر شد، طرح به مدت 

و پس از اصالحات و  مستقرشدهرشد در مرکز 

 ،یطرح از جانب متقاض شرفتیارائه گزارش پ

مجدداً مطرح  یآت رشیپذ تهیطرح در جلسات کم

 .ردیقرار گ یابیو مورد ارز
 

 یشورا هفتاد و یکمین یبرگزار

 مرکز
 

شنبه مرکز در روز سه یشورا نیکمیهفتاد و 

دو طرح برگزار شد.  یبا بررس 27/08/1399مورخ 

 یمیعظ نیدالدیفر یجلسه ابتدا طرح آقا نیدر ا

 Big Data اندازیراهو  یطراح"تحت عنوان 

Stack رانیو مصرف برق ا دیتول هایداده 

 نیو همچن و تقاضاعرضه  بینیپیشجهت 

 یموردبررس "ایمنطقهمناسب  گذاریقیمت

 خود حبه ارائه طر یمیعظ یقرار گرفت. ابتدا آقا

 یپرداختند و سپس طرح فوق از جانب اعضا

قرار گرفت.  یمحترم شورا موردنقد و بررس

شورا با استقرار واحد فوق در مرکز رشد  تیدرنها

 موافقت نمود. رویپژوهشگاه ن

 
ارائه طرح خود با عنوان  به مهران رسولیدر ادامه  

پرداختند  "نفوذ صیسامانه هوشمند تشخ"

طرح و بحث در مورد  نیا یکه پس از بررس

شورا، با  یشده توسط اعضاموضوعات مطرح

 .دیدر مرکز رشد موافقت گرد زیطرح ن نیاستقرار ا
 

 

 مرکز دیتمد تهیکم یبرگزار

 یهاشرکت دیتمد تهکمی جلسه
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 های عام و فناوریمعرفی پارک

 پارک فناوری پردیساین شماره: 
 یاورو فن یمعاونت علم رمجموعهیز یهااز سازمان ییکآنعنوپارک به نیا ا،یمنطقه غرب آس یپارک فناور ترینبزرگعنوان به سیپرد یپارک فناور

و  تهران شمال شرق یلومتریک 20در  ،یو دانشگاه یها، مراکز و افراد علماز وزارتخانه نفره 14 یامنائتیه بیو ترک رانیا یاسالم یجمهوراستیر

هکتار به  20پارک به مساحت  نی. فاز اول اشده استواقعهکتار  90به وسعت  فعلیکرشت، در محدوده  یو جنب روستا سیپرد دیشهر جد یروبرو

 اضردر حال ح سیسالمت پرد یپارک فناور ایپارک  نی. فاز دوم ااست دهیرس یبردارشده و در حال حاضر به بهره یگذارنام ینوآور سینام پرد

پارک در سال  نیو ساخت ا یطراح یزیراست. برنامه سیپرد یپارک فناور سیرئ ا،ین یصفار ی. مهدکندیم یاحداث خود را سپر یِانیمراحل پا

 دیهشتگرد و شهر جد دیپرند، شهر جد دیشهر جد لیاز قبنقطه در تهران و اطراف آن  نیچند یپس از بررس 1380آغاز شد و در سال  1379

ه ب یکیپارک انتخاب شد. نزد جادیعنوان مکان ابه سیپرد دیدر محدوده شهر جد رانیماهواره مخابرات ا تیدر مجاورت سا ینیزم ت،یرنهاد س،یپرد

 . متراژبوده است سیپرد یمکان جهت احداث پارک فناور نیانتخاب ا لیمناسب منطقه ازجمله دال هایزیرساختو  ییوهوامناسب آب طیتهران، شرا

هکتار  18دانش به مساحت  سیاست و پرد یبردارهکتار در حال بهره 20به مساحت  ینوآور سیاکنون فاز پردهکتار است. هم 38شامل  ارکپ نیزم

 .است
 

 تابعه پارک یواحدها

 رانیا یشبکه فن بازار مل -1
آن  مبادلهو  یدانش فن یسازیکه با مقوله تجار یافراد یاطالعات یازهایرفع ن باهدفکشور،  یعنوان مرجع اطالعات فناوربه "رانیا یمل فن بازار"

. دیگرد سیتأس سیپرد یتوسط پارک فناور 1383در کشور، در سال  هاینوآور یسازیتجار قیاز طر یکمک به توسعه بازار فناور زیسروکار دارند و ن

بکه از ش یبرخوردار ،یالمللنیو ب یمتعدد مل یهابرنامه یاجرا ران،یا یبانک اطالعات فناور ترینبزرگداشتن  اریمرکز با در اخت نیدر حال حاضر ا

 ،یزارافو سخت یافزارمنر هایزیرساخت ،یقانون یابزارها ریو سا یتبادل فناور یاشبکه کارگزاران حرفه ،یو تخصص یامنطقه یفن بازارهاگسترده 

 .ه استقراردادخود  یاصل تیرا مأمور« کشور یبازار فناور تیریتوسعه و مد»موضوع 
 

 تهران یشبکه نوآور -2
 تیحما ،ینیو کارآفر هایبه ابداعات، نوآور دنیتحرک بخش ،یبوم یهایو فناور هایتوسعه توانمند یبرا بومستیز یریگانداز شکلشبکه با چشم نیا

 یسع ی، شبکه نوآورشده است یاندازراه سیپرد یدر کشور تحت نظر پارک فناور انیبنسهم اقتصاد دانش شیدر افزا ییافزابرتر، هم یاز استعدادها

فناورانه و نوآورانه در قالب  یو دستاوردها هافعالیت جیو ترو یرساناطالعدر کنار  ،یو نوآور یفعاالن عرصه فناور یآوردن تمام گرد همدارد با 

ا رقم کشور ر ینوآور بومستیز جانبههمه شرفتیشبکه، توسعه و پ یو مشارکت همه عناصر و اعضا تیبخش، با حمافعال، هوشمند و الهام یهاشبکه

دولت  به خدمات یدسترس یبرا رانیدر ا نانیکارآفر یتهران پنجره واحد تمام ینصه ظهور برسانند. شبکه نوآوربدون مرز را به م یبزنند و شعار نوآور

 . باشدیم نانیکارآفر ریو سا
 

 ینوآور یدهشتابمرکز  -3

 یو نوآور یبر فناور یمبتن ینیاز کارآفر تیحما یبرا 1393در سال  یجمهور استیر یو فناور یمعاونت علم یبانیبه پشت ینوآور یدهشتاب مرکز

ه در توسع یگوناگون در سراسر کشور سع ینیکارآفر یدادهایاز رو تیمرکز با حما نیآغاز کرد. ا سیپرد یخود را تحت نظر پارک فناور تیفعال

و  رانیا مبوستیز بهد با توجه موجو یوکارکسب یهابا فرصت ینیمندان به کارآفرو جوانان و آشنا نمودن عالقه انیدانشجو نیکار و تالش ب نگفره

و  یاکاشتر یکار یفضاها جادیاز ا تیمرکز با حما نیدارد. ا انیبندانشکشور در حوزه اقتصاد  یعرصه در جهت توانمندساز نیا نینو میمفاه

 را فراهم هاآن تیموفق یالزم برا طیآشنا کند و ابزارها و شرا وکارکسب یهانوپا را با مهارت یهاتالش دارد شرکت یخصوص ینوآور یهادهندهشتاب

انجام  وکارکسب یفضا یسازو آماده لیو دولت جهت تسه یحلقه واسط بخش خصوص عنوانبهتمام تالش خود را  ینوآور یدهشتاب. مرکز دینما

 .داردیباز نگه م ینیاستفاده از نظرات فعاالن کارآفر یآغوش خود را برا شهیو هم دهدیم
 

 پارک باتشع

 ادینوبن دانیدر م یو یهاینوآورفرودگاه مهرآباد تهران و کارخانه  یدر ورود یآزاد ی. کارخانه نوآورباشدیدو شعبه م یدارا سیپرد یفناور پارک

 ییهاپآتمند شوند. استاربهرهپارک  یسازیتجارو از خدمات  مستقرشدهشعب  نیدر ا توانندیها مپآو استارت هامی. تباشندیتهران دو شعبه پارک م

 مندبهرهدر پارک  تیعضو یایمستقر و از مزا سیپرد یدر مرحله بعد در پارک فناور توانندیم رادارند یجهان یکه رشد نموده و قصد ورود به بازارها

 شوند.

 

            www.techpark.ir سایت:وب .                                                  سیپرد یجاده دماوند، پارک فناور 20 لومتریتهران، ک آدرس: 
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 مراکز توسعه فناوری پژوهشگاه نیرو

 یروگاهین یواحدها راتیو تعم ینگهدار ،یبرداربهره یمرکز توسعه فناور این شماره:
شتاب  ریاخ هایسالدر  یبه بخش خصوص هانیروگاهاز  توجهیقابلتعداد  یصنعت برق و واگذار دیدر بخش تول سازیخصوصی ندیفرا کهاینبا توجه به 

 واگذارشده هاینیروگاه وکارکسببستر  جادیدر ا رویمناسب وزارت ن یبانیو ضرورت پشت طرفازیکبرق مطمئن  دیاز تول یراستا نگران نیگرفته است، در ا

 هایروگاهن راتیو تعم ینگهدار ،یبرداربه بخش بهره شتریضرورت توجه ب گر،یاز طرف د یتیحاکم فهیوظ کی عنوانبه ریمس نیو رفع موانع موجود در ا

است. اما  ایجادشده یمناسب هایزیرساختصنعت برق  راتیو تعم یو هم در بخش نگهدار یبرداررا مضاعف نموده است. امروزه هم در بخش بهره

که موضوع  گرددیماز موارد باعث  یاپارهدر  یتیحاکم فیاز مغفول افتادن وظا یناش هایزیانبرق مطمئن و  دیبه مخاطره افتادن تول رینظ ییدهایتهد

حوزه در داخل  نیبه حجم بازار ا توجهبرخوردار باشد. با  یادیز تیهمچنان از اهم راتیو تعم یو نگهدار یبردارارائه خدمات بهره یسازنهیبهتوسعه و 

و  یبردارصادرات خدمات بهره یهااستفاده از فرصت یبرا یسازنهیموجب زم ،یارز یهاییجوحوزه ضمن صرفه نیدر ا یو خارج از کشور، توسعه فناور

 هافعالیت نیگسترده ا راتیو تعم یخدمات نگهدار ئهدر ارا یو مراکز پژوهش هادانشگاهنمودن  میسه نیخواهد شد. همچن هاروگاهین راتیو تعم ینگهدار

را به  دیجد یکار یهافرصت تواندیو ... م یشگاهیو ارائه خدمات آزما راتیو تعم ینگهدار شگاهیآزما زیتجه ،یتجار یافزارهاو فروش نرم هیاعم از ته

 یاز خراب یبرق ناش دیو توقف تول یاضطرار هایخروجاز  یریشگیپ ای شکاه منظوربهحوزه  نیا هایتوانمندی شیوجود آورد. عالوه بر موارد فوق افزا

 ،یردارببهره یهانهیاست. مطابق برآورد صورت گرفته هز بیانقابلطرح  نیضرورت انجام ا لیاز دال یکی عنوانبه زیمربوطه ن یهانهیو کاهش هز زاتیتجه

کاهش  لی. اگر پتانسگرددیدالر در سال م ونیلیم 736 بربالغصنعت برق  دیبخش تول در یبیترک کلیو س یبخار ،یگاز یواحدها راتیو تعم ینگهدار

 یناش ییجوصرفه زانیشود، آنگاه مزده  نیدرصد تخم 30تا  15 نیب راتیو تعم ینگهدار ،برداریبهره نینو هایفناوری کارگیریبهاز  یناش یهانهیهز

 ،یبرداربهره یهانهیفقط بخش مربوط به هز ییجوصرفه نیاست که ا ذکرشایان. گرددیدالر در سال بالغ م ونیلیم 220تا  110اصالحات به  نیاز ا

به واحدها، کاهش  یدسترس نانیاطم تیقابل شیاز افزا یمذکور منافع ناش یهانهیهز بر کاهش. عالوه باشدیم یروگاهین یواحدها راتیو تعم ینگهدار

عت صن دیبخش تول بیمذکور را نص یهانهیاز کاهش هز شتریب مراتببه توجهیقابلکه منافع  باشدیاقدامات م نیتبعات ا ازجمله یاضطرار یهایخروج

م محتر یطرح حاضر به شورا رات،یو تعم ینگهدار ،برداریبهره یآورفنتوسعه و کاربرد  یرو شیپ یهاچالشرفع  باهدفاساس  نیبرق خواهد نمود. بر ا

 یحوزه برا نیا یآورفنو  راتیو تعم ینگهدار ،برداریبهرهتوسعه نظام  راستا نقشه راه نی. در ادیگرد شنهادیپ رویوزارت ن یآورفنآموزش , پژوهش و 

 انیمتصدو  نفعانیذ ریسا یبا همکارو  مندنظام یحوزه در قالب نیا یهایازمندینگردد تا بر اساس آن  نی( تدو1404سال  ی) تا انتها سالهده یافق زمان

 یهاستگاهد ندگانیاز خبرگان دانشگاه و صنعت و نما یسند متشکل از جمع نیتدو یراهبر تهیمطروحه کم شنهادیپ دیتائو پس از  متعاقباًمرتفع گردد. 

برگان متخصصان و خ تو با مشارک شدههیته یبر اساس متدولوژ راتیو تعم ینگهدار ،برداریبهره یآورفنو سند توسعه نظام و  دیگرد لیتشک ربطیذ

 .دیگرد نیصنعت و دانشگاه تدو

 :مرکز یهاتیمأمور

 یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یفناور نهیدر زم یفناور تیرینقش مد یفایا، 

 مرکز یهاطرح نهیدر زم هادانشگاهو  یقاتیمختلف صنعت برق، مراکز تحق یهابخش تیفعال یهماهنگ، 

 یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یفناور نهیبه صنعت برق در زم یشگاهیو آزما یپژوهش ،یارائه خدمات علم تیریمد، 

 یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یفناور نهیصنعت برق در زم ازیموردن یهالوتیپا یاندازراه، 

 بازار یهایازمندین یو توسعه مرکز در راستا قاتیتحق یدهجهت، 

  ،رویدر پژوهشگاه ن یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یمرتبط با فناور یهاتیفعال یافزائهمو  یدهسازمانتمرکز، 

 در پژوهشگاه یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یفناور نهیدر زم یاو توسعه یکاربرد یهاها و پروژهطرح یاجرا تیو محور فیتعر ،یزیربرنامه 

 ،روین

 راتیو تعم برداریبهره یفناور نهیدر زم نظرانصاحبو  نیاز محقق یبانک اطالعات جادیو ا یو تخصص یعلم یهاانباشت دانش در حوزه 

 ،یروگاهین

 و یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یفناور یهاها و پروژهاز طرح یمال تیالزم جهت حما یمنابع مال تأمیننظام و  جادیا 

 یلمع یهادر قالب مراکز رشد و پارک یروگاهین راتیو تعم برداریبهره یمرتبط با فناور انیبندانش یهااز شرکت تیمند حمانظام تیریمد 

 .از پژوهش تیحما یمال یهاو صندوق یو فناور

 :مرکز یاصل یکار یمحورها
، توجه به O & M هبا حوز یروگاهین یواحدها نانیاطم تیقابل شیعمر و افزا شیراندمان، افزا شیافزا رینظ یتوجه به وجود ارتباط تنگاتنگ موضوعات با

 :است شدهگرفتهمرکز در نظر  یاصل یکار یمحورها عنوانبه ریراستا سه محور ز نی. در اباشدیم تیآن حائز اهم یسازشفافارتباط و  نیا

 لینک .یروگاهین یواحدها نانیاطم تیقابل شیافزاو  یروگاهین یعمر واحدها شیافزا، یروگاهین یراندمان واحدها شیافزا

و  ینگهدار ،یبرداربهره یمرکز توسعه فناور ،یطبقه چهارم، بال شرق ،یساختمان فناور رو،یتهران، شهرک غرب، بلوار دادمان، پژوهشگاه ن آدرس:

         www.nri.ac.ir/om :تیساوب .                         یروگاهین یهاواحد راتیتعم
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 یشتر بدانیمب

 ست؟یو فروش کاال( چ دی)شبکه هوشمند خر ایبا
و کاالها و محصوالت  شوندیمفروشان و غیره قرار دارند که در داخل بایا عضو گان، خردهطرف آن تولیدکننداست که در یک سویهدرواقع بایا یک پلتفرم دو

این پلتفرم دوسویه مخاطبین هستند که برای  دیگر طرفکی. رسانندیمو به فروش  کنندیمیک فروشگاه اینترنتی در داخل آن ثبت  مانندبهخود را 

معنی بایا در  .کنندمیآنالین خرید خود را ثبت  صورتبهو  کنندمیو کاالی خود را انتخاب  کنندمیخرید به این سایت مراجعه 

 .باشد؛ ضروری؛ واجب؛ الزم؛ بایسته مورداحتیاجیعنی چیزی که  :نامهلغت

دیجیکاال یا سایت باسالم است. که  (Market Place) سیار شبیه بخش مارکت پلیسانجام دهد ب است کاری که بایا قرار

سایت  کندمیفعالیت  B2B در زمینه 82که از سال  ییهاتیساوب نیتریمیقد. اما یکی از کنندمیفعالیت  B2C صورتبه

 به توضیح و تعریف مارکت پلیسباید ایکسب است که در ادامه درباره این سایت بیشتر توضیح خواهیم داد. قبل از هر چیزی 

B2B .پرداخته شود 
 

 چیست؟ B2B مارکت پلیس

محصوالت، خدمات، اجاره،  ایهمه. برای اندآمده به وجودتجاری بسیاری نیز برای ارائه خدمات بهتر و کسب حداکثر سود  هایمدلبا افزایش نیازها، 

 .وجود ندارد که تجارت الکترونیکی کاری برای آن نتواند انجام دهد چیزیهیچوجود دارد و تجارت الکترونیکی  هایحلراهتهیه غذا و غیره امروزه 

ین عمده، قوان یهاسفارشدارد.  باهمآفالین و همچنین بازار تجارت الکترونیک را  تأمینیز یکی از این موارد است. این سیستم، زنجیره ن B2Bفروش 

 .کرده است ترگستردهو  ترپیچیدهرا  B2B وکارهایکسبتجارت و استانداردهای مختلف بازاریابی، 

 .است چندوجهیدرآمدی آن نیز  هایمدلپیچیده است بلکه  تنهانه B2B تریلیون دالر ارزش دارد تجارت 7,6، این بازار بیش از Statistaطبق آمار 
 

 B2B سمفهوم تجارت و مارکت پلی

به هم متصل  تأمینهای مختلف را برای تکمیل زنجیره ک پلتفرمی اشاره داریم که بیزینسبه ی کنیممیآنالین صحبت  B2B وقتی از یک مارکت پلیس

 . برای روشن شدن موضوع بزارید یک مثال بزنیمکندمی

 کنندگانأمینتبرای شروع کار باید با شما یک فروشگاه لوازم الکترونیکی دارید همچنین شما برای فروش نیاز به یکسری محصول دارید بنابراین شما  مثالً

 هایکنندهتأمینکنید. در اینجا شما یک شرکت هستید و  تأمین هاآنها یا موجودی خود را برای فروش از ندگان مختلف ارتباط بگیرید و شلفو تولیدکن

 .است B2B شما یک تجارت کنندهتأمینشما نیز شرکت هستند پس تجارت بین شما و 

مانند  B2C . این شبیه مارکت پلیسدهندمیرا انجام  هاییفروشهای مختلف به هم متصل شده و به همدیگر آنالین جایی است که بیزینسیک پلتفرم 

نهایی  نندهکمصرفبا  هاآنی هستند که وکارهایکسبنهایی مشتری شما نیستند بلکه  هایکنندهمصرفآمازون، دیجکاال و غیره است با این تفاوت که 

 .و غیره هستند فروشانعمده، تولیدکنندگان، کنندگاننتأمیر ارتباط هستند که شامل د

 .است فروشانخرده.  فروشانعمده، هاکارخانهدر سطح  وکارهایکسبشامل تجارت الکترونیک بین  B2B به عبارت ساده، مارکت پلیس
 

 B2B یتعریف مارکت پلیس یا فروشگاه اینترنت

که  .فروشدمیآنالین به یک شرکت دیگر  صورتبهشرکت تجاری محصول یا خدمات خود را  یکآنبه بازار آنالین اشاره دارد که در  B2B مارکت پلیس

مواد اولیه و تجهیزات و دیگر کاالهای تجاری شرکت خریدار است یا  کنندهتأمیندر اینجا چند حالت ممکن است پیش بیایید اینکه شرکت فروشنده 

 .خدمت یا کاالی مصرفی برای شرکت خریدار است دهندهارائه عنوانبه

 ؟دهدمیانجام  ریکاچهایکسب چیست و 

در ایران است که  B2B پلتفرم خرید و فروش عمده و مارکت پلیس ترینبزرگاولین و  (Ecasb) ایکسب

ا کنند یعمده معامله می صورتبهاردکنندگان و بنکداران در آن کاالی خود را صادرکنندگان، تولیدکنندگان، و

 .دهندمینمایش  فروشانخردهو یا  هاشرکتخدمات خود را به 
 

 ایکسب اولین بازار خرید و فروش عمده و صنعتی

ای هاست. تجار و شرکت هاشرکتعمده و معرفی  صورتبههدف ایکسب ایجاد بستری برای خرید و فروش آنالین 

مشتری بیابند و نیازهای خود را از طریق  هاآنکاال و خدمات خود را در این بستر ارائه کنند برای  توانندمیتولیدی 

 .کنند تأمین کنندگانعرضهسایر 

کرده و از خدمات ایکسب  نامثبتار شرکت در این پلتفرم هز 10فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر بالغ و  1382مجموعه ایکسب از سال 

 .کنندمی  استفاده

 
 

 www.startupet.com :منبع

 

https://www.ecasb.com/
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 مطلب کوتاه علمی

 اولبخش  -خودروهای الکتریکی
استفاده  سوزدرونموتور  یجامحرکه به یرویجهت ن یکه از باتر شودیگفته م یی( به خودروElectric vehicle) یکیالکتر یخودرو ای یبرق یخودرو

 یاهینقل لهیبه هر نوع وس یبرق هینقل لهیاست. واژه وس یبرق هینقل لیاز انواع وسا یکی یبرق یخودرو قرار دارد. زیربدنهموتور در  هانیماش نی. در اکندیم

 ییخودروها ای یسوار یخودروها دنینام یبرا یبرق یخودرو کهدرحالی گرددیاطالق م کنندیمحرکه استفاده م یروین عنوانبه یکیالکتر یکه از انرژ

 یایاز مزا. شودیاستفاده م ند،ینما ددها ترکه بتوانند در بزرگراه

به کاهش  توانیم یاحتراق ینسبت به خودرو یبرق یخودرو

و  یاگلخانه یکاهش گازها ،یمحل یهوا یآلودگ مالحظهقابل

 به نفت اشاره کرد. یکاهش وابستگ

به سه دسته تقسیم کرد: خودروهای  توانمیخودروهای برقی را 

(، خودروهای الکتریکی هیبریدی BEVالکتریکی با باطری )

(HEV( و خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل شارژ )PHEV.) 
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چند  ای کیکه  ندیگویم ییبه خودرو( BEVخودروهای الکتریکی )

ارژ قابل ش هایباتریخود را از  یداشته باشد و انرژ یکیموتور الکتر

کنترل  گنالیس ،یبرق یخودرو یکنندهکنترل شوند،یگاز و ترمز اعمال م یهاپدال قیکه از طر ییهایخودروها، بسته به ورود نیا در کند. تأمین

یم یو منبع انرژ یکیموتور الکتر نیب شدهجاریتوان  میقدرت، تنظ یکیمبدل الکترون یفهیکه وظ کندیقدرت ارسال م یکیرا به مبدل الکترون یمناسب

 لیوسا هایباتریرا دارد. اکثر  یانرژ نیا رشیپذ تیقابل یمنبع انرژ رایشود، ز رهیذخ یدر منبع انرژ تواندیشده از ترمز خودرو م افتیباز یباشد. انرژ

 یتا انرژ کندیم یهمکار هینقل لهیوس یکنندهکنترلبا  یانرژ تیری. واحد مدرادارندشده  افتیباز یانرژ رشیپذ ییتوانا آسانیبه یکیالکتر یهینقل

 ،یعملکرد باتر ،یباتر تیچون ظرف یمهم را بر عهده دارد. عوامل یهااز نقش یکی یباتر یبرق یخودروها یدر فناور. از ترمز را کنترل کند آمدهدستبه

 .باشدیم یمهم انتخاب باتر یهااز شاخصه متینسبت به دما، زمان شارژ و ق تیتوان، حساس یچگال ،یانرژ یطول عمر، چگال ،یدوام باتر
 

 به موارد ذیل اشاره نمود: توانمیی خودروهای الکتریکی ایمزااز 

 نییاپ اریبس ینگهدار نهیدر هز توانمیبرندها را  ریبرند تسال و سا هایمدلهمانند انواع  کیتمام الکتر یخودروها هایمزیت ترینمهماز  یکی 

 ضیروغن، تعو ضیتعو رینظ یادوره هایسرویسبابت  ایهزینه داریخودروها، خر گونهایندانست، چراکه در  یسوخت ینسبت به خودروها

 .پردازدنمی.... و لتریف

 است و  ایسلیقهامر  نیکه ا هرچنداست؛  هاآنبودن  صدابی یکیالکتر ینکات مهم در خودروها ازجمله

ه ب ستیکه تعدادشان کم ن ایعدهعالقه دارند؛ در مقابل  یسوخت یدر خودروها شرانهیپ یبه صدا ایعده

 یدر خودروها تیمز کیعامل را  نیا توانمی ثیح نیو از ا دهندمی تیاهم شانخودرویساکت بودن 

 .کرد یتلق یکیالکتر

 توانمیلحاظ  نیاست و از ا هاآننبودن  ندهیآال یکیالکتر یخودروها دیفوا تریناصلی و ترینمهماز  یکی 

 .دانست تیپرجمع یشهرها یبرا خصوصبهخودروها  نیخواص ا ترینبرجستهاز  یکیعامل را  نیا

 نتوامی نیاست بنابرا ترارزانبرق از سوخت  متیگفت در اکثر کشورها و شهرها ق توانمی طورکلیبه 

 .دانست ترارزان یسوخت یحرکت از خودروها یبرا موردنیاز یانرژ تأمین ازلحاظرا  یکیالکتر یخودروها

 ر قسمت د یادیز یدگیچیخودروها پ گونهاین نیتک دنده هستند بنابرا صورتبه یکیالکتر یاکثر خودروها

 .کرد دینخواه پرداختبابت  نیاز ا یاضاف نهینخواهند داشت و هز دندهجعبه

 ترمز گیریدر هنگام  هدررفته یروین استفاده از واسطهبه (REGENERATIVE BREAK) مصرف  زانمی

با  نیهمچن شود؛یکمتر م یتا حدود زیقسمت ن نیدر ا ینگهدار نهیو هز یابدمیترمز کاهش  هایلنت

 ارژدرصد ش 10 یال 5تا حدود  تانخودروی هایباتری ترمز گیریدر هنگام  ستمیس نیاستفاده از ا

 .شودمی

  از مناطق  یدر برخ یسوخت یعبور و مرور خودروها یبرا هاییمحدودیتجهان  یاز شهرها یاریبسدر

بدون دغدغه  دیتوانمی یندگیعدم آال لیخودروها به دل نیبا ا دیتوانمیمصون است و  هامحدودیت نیاز ا یکیالکتر یوجود دارد اما خودروها

 .دیشهر سفر کن کیبه تمام نقاط 

 هشرانینداشتن پ واسطهبهاست اما  یخاص هایسرویسو  هانگهداری ازمندین یسوخت یهمانند خودروها زین یکیرالکت یهرچند که خودروها 

 .داشت دینخواه شرانهیپ ریبه تعم یاجیخودروها احت گونهایندر  سوزدرون
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 لیقب نیاز ا یاریهدر رود بلکه در بس یطوالن یهاتا وقتتان در صف دیسوخت ندار هایجایگاهبه مراجعه به  یازین یکیالکتر یخودروها 

 کیممکن است از  یسوخت یکه در خودروها هرچند. دیشارژ خودرو استفاده کن یمنزلتان برا نگیدر پارک یاز برق شهر دیتوانمیخودروها 

 یو ممکن است پس از ط دهدمیرخ  ترسریع یکیالکتر یخودروها یروند برا نیو ا دیداشته باش گیریسوختبه  ازیروز ن نیدهفته تا چن

 و روز دیرا شارژ کن تانخودرویاز شب تا صبح  ایدر زمان استراحت خود و  دیتوانمیاما  دیبه شارژ کردن داشته باش ازین یمسافت کوتاه

 .دیاستفاده کن بعدازآن

 نینزب یسوپر دارند و چنانچه در کشور نیخاص همانند بنز هایبنزینبه  ازین شرانهیعمر و دوام پ شیافزا برای یسوخت یاز خودروها یاریبس 

ل مسائ نیبه چن یازین یکیالکتر یبه باک خودرو اضافه شود اما در خودروها هاییافزودنی دیوجود نداشته باشد با موردنظربا مشخصات 

 داشت. دیواهنخ
 

 الکتریکی معایبی چون موارد ذیل رادارند: خودترهای

 نیدر ا که یخودروسازان نیاز بهتر یکی، تسال تاکنونخودروها دانست و  نیبرد کم ا توانمیرا  یکیالکتر یخودروها بیمعا ترینمهماز  یکی 

عدد در  نی. اابدیدست  لومتریک 539شارژ خودرو در حدود  باریکمسافت با  نیشتریه بب  Sبوده توانسته است در مدل شتازیپ شدیداً نهیزم

 .وجود دارد نهیزم نیدر ا یادیز شرفتیپ یاست و همچنان جا یکم زانیم یسوخت یخودروها قابلم

 دارد  ییباال اریخودروها وزن بس گونهایندر  شدهاستفاده هایباتریاست و  هاآن یباتر کیالکتر یدر خودروها هاقسمت ترینمهماز  یکی

 .برخوردار است یسوخت ینسبت به خودروها یشترینوع خودروها از وزن ب نیگفت ا توانمی طورکلیبه نیبنابرا

 یخال یط یپس از مدت هایباترینوع  نیاست و ا تولیدشده شدهتعیین زمانمدت کیاستفاده در  یبرا یدر هر دستگاه شدهاستفاده یباتر 

 .خواهند داشت سیسرو ای ینیگزیبه جا ازیخواهند شد و ن فیضع مروربهو پر شدن شارژشان 

 تانخودرویشارژ  یکه برا هرچنداست.  موردنیاز یانرژ تأمینبخش  داد قرار بیو هم معا دیآن را هم جزء فوا توانمیکه  هاییقسمتاز  یکی 

 قهیدق 5 تاًینهاپر کردن باک خودرو  زمانمدتاما  دیسوخت مراجع کن هایجایگاهبه  دیو نبا دیاستفاده کن یاز برق شهر دیتوانمی یراحتبه

 .دیریبگ شماراساعت از وقت  کید حداقل وانتمی یکیخودرو الکتر کی یاما در مقابل شارژ شدن باطر انجامدمیبه طول 

 ارد مو نی؛ ااندنرسیده یسوخت یهمانند خودروها یاست و به تنوع کاف هاآنباال  متیو ق نیینوع خودروها تنوع پا نیا بیاز معا گرید یکی

 نوع خودروها منصرف کند. نیا دیرا از خر دارانیخر ید برختوانمی
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ها منتقل موتور را به چرخ یرانش یرویرا فعال کرده و ن یکیموتور الکتر ها،یاز باتر یابه کمک مجموعه ایجادشدهبرق  یروین ،الکتریکی یدر خودروها

هستند  ذکرشده یهامجهز به هر دو نوع موتور یدیبریه یاما خودروها کنندیم

 دیبریکلمه ه یکلطوربه .ندحرکت و کاردار یبرا شرانهینوع پ کیاز  شیو درواقع ب

(Hybridبه معنا ،)یخودروها یدو عنصر متفاوت است. گاه بیترک ایمرکب  ی 

دو  یدیبریه یدر خودروها شوند؛یاشتباه گرفته م یبرق یبا خودروها یدیبریه

ت که اس یدر صورت نی. اگرندیکدیمکمل  یکی( و الکترزلید ای) ینیموتور بنز

 دارند. یکیترفقط موتور الک یبرق یخودروها

خودروی هیبریدی، خودرویی است که حداقل از دو نوع منبع انرژی برای حرکت 

جدید خودروهای هیبریدی یک موتور احتراق داخلی و یک  . در نسلگیردمیبهره 

. در این کنندمیرا فراهم  ، نیروی محرکه الزم برای حرکتر الکتریکیموتو

، یعنی هاباتری، برق مصرفی موتور الکتریکی از طریق نسل جدید خودروها

. موتور احتراق داخلی منبع اصلی انرژی محرکه شودمیدوقطبی حاصل  هایباتری

 وربرقیموت ،در مواقعی که خودرو به انرژی باالیی برای حرکت و یا شتاب گرفتن نیاز داردو  کندمیمنبع کمکی عمل  یک عنوانبهخودرو بوده و باتری 

و به این  شودمیاز طریق یک ژنراتور در باتری ذخیره  ، انرژی اضافی حاصل از موتور احتراق داخلیار به کارمی افتد. در مواقع عادیخودک صورتبهنیز 

 .یابدمیناشی از خودروها کاهش  هایآلودگی، مصرف سوخت کمتر شده و یافتهکاهش شدتبهلی طریق اتالف انرژی موتور احتراق داخ

تر سبک کنند،یمصرف م یاست که سوخت کمتر یمعن نیبه ا ینیتر است. کوچک بودن موتور بنزمعموالً کوچک ینیموتور بنز ،یدیبریه یدر خودروها

 یاست که موتورها یدر صورت نی. اندیآیم یدیبریه یخودرو یموتوربرقبه کمک  ییتن از سرباالحالت شتاب گرفتن و باال رف یهستند و فقط برا

 .شودمیو لذا مصرف سوخت باالتر  شتریوزن ب جادیباعث ا جهیتر دارند و درنتبزرگ یلندرهایس تر،میحج

 
 

 ...ادامه دارد.
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 انرژیبرق و صنعت نوین در حوزه  هایفناوریرصد                 
 پاک یانرژ دیدر تول نیگراف یفناور                

دن دار شموج ندیفرا یدانشمندان توانسته با مهار انرژ دیهوشمندانه جد کردیرو

ذرات( آن،  ی)حرکت تصادف یبراون درحرکتنهفته  یانرژ نیو همچن نیگراف

 مورداستفاده یمصارف متنوع یبرا تواندیکند که م دیتول یکیالکتر انیجر کی

 :دیگویم بارهنیدرادانشگاه آرکانزاس،  کدانیزیف بادو،ی. دکتر پاول تردیقرار گ

تراشه گنجانده  کیدر  تواندیم نیبر گراف یمبتن یانرژ یآورمدار جمع کی

 .ودش تأمین قیطر نیکوچک از ا یهاحسگر ایها دستگاه یشود تا توان الزم برا

 یحرکت موج ی)در حالت مستقل( دارا نیگراف شدهدادهپژوهش نشان  نیا در

گروه  نیاست. ا استخراجقابلحرکات  نیا یکه انرژ یاست، به شکل یشدگو خم

ذرات  کنشبرهم ن،یگراف یامواج نانومتر یمعتقد است منشأ احتمال یقاتیتحق

 .موجود در آن است یرانمیز

 انیجر لیاست که منجر به تبد ودیشامل دو د شدهیمعرف ستمیس یدیکل بخش

قسمت امکان  نی. اشودیم میمستق انیبه جر ن،یاز حرکات گراف یمتناوب ناش

. کندیم ایجداگانه، را مه یهاریدر مدار در هر دو جهت، در مس انیعبور جر

مدار با  دهد؛یو مدار نشان م نیگراف نیراب یستیهمز ستمیس کی قیتحق نیا

گرما منتقل نشود، از تعارض با قانون  کهیطوربه کنواخت،یحفظ درجه حرارت 

از مقاومت  یعبور انیجر ،گریدانیببه. کندیم یریجلوگ کینامیدوم ترمود

است که  یمعن نیبه ا نی. حرکت آهسته گرافشودیآن نم گرم شدنمنجر به 

بازده  یموضوع برا نیا و شودیم قاال نییپا یهادر مدار در فرکانس انیجر

 نین اقراردادپژوهش، نحوه  نیدر ا ی. چالش بعدشودیم یمهم تلق ستمیس

 خازن کیدر  یانرژ نیا رهیذخ یسنجو استفاده از آن در عمل و امکان ستمیس

توسط  دشدهیتول یانرژ احتماالًاست. هرچند  ،یگریمصرف در زمان د یبرا

با  هایباتری نیگزیجا یاما ممکن است روز ت،کم اس اریمستقل بس نیگراف

ن و شارژ کردن آ یباتر ضیبه تعو یازین گریصورت د نیتوان کم شود که در ا

 ریپذ دیتجدپاک و  یهایبا انرژ یاندهیکه بتواند ما را به آ ی. هر فناورستین

مورد  شهیآن، هم یدیتول ینظر از کم بودن مقدار انرژکند، صرف کینزد

 .ردیگیم قراراستقبال 

 صنعت امیپ رایشرکت گ ؛مرکزمعرفی واحدهای 

 نادر طیبی :مدیرعامل

 88377367: تماس شماره

 ndtayebi@hotmail.com: یکیپست الکترون 

 :محوری ایده 

 یکیالکتر یخودروها میسیشارژ ب ستگاهیو ساخت ا یطراح

 :فعالیت زمینه

 یکیالکتر یانواع خودروها یابیساخت، صادرات، واردات و بازار ،یطراح 

 :طرح خالصه

 ایحل در دنراه نیعنوان اولبه AC یشارژ کابل یهاستگاهیامروزه استفاده از ا

شارژ خودرو، عمالً باعث  یبرا ازیموردن یزمان طوالن. مدتردیگیمورداستفاده قرار م

 یهااهستگیمشکل ا نیرفع ا یگشت. برا اینوع خودروها در دن نیکاهش استقبال از ا

رو ع خودیقادر به شارژ سر هاستگاهینوع ا نیبه بازار عرضه گشت. ا DC عیشارژ سر

نوع شارژها  نیاز ا مدتیاما استفاده طوالن شوند،یم یباتر تیتا هشتاد درصد ظرف

مشکالت حاصل از وجود کابل  لیبه دل وجودنی. بااشودیم یباعث کاهش عمر باتر

 یاستفاده از کابل و پالگ شارژ در هوا یمنیبزرگ و مشکالت ا یهانگیدر پارک

 یکیالکتر یخودروها رلسیاستفاده از شارژ وا ،یگرفتگو خطر برق یو برف یباران

شارژ  یاستفاده از تکنولوژ گریشده است. از طرف دارائه دیجد یحلعنوان راهبه

 ننایاطم تیقابل یبرق یهااتوبوس یسوار کردن مسافر برا یهاستگاهیدر ا رلسیوا

 نیکه ا کندیدرصد را فراهم م 70تا  یباتر تیداده و امکان کاهش ظرف شیرا افزا

 یهاستگاهی. اشودیدرصد م 30تا  یاتوبوس برق دیتول نهیمورد خود باعث کاهش هز

. باشدیم ییکایآمر ای یادو استاندارد کره یدارا ایموجود در دن رلسیشارژ وا

ه استفاده بودخواهد شد با هر دو استاندارد قابل یکه طراح یرلسیشارژ وا ستگاهیا

 یباال باراندمان متریسانت 30انتقال توان تا فاصله  تیقابل و لوواتیک 7توان  یو دارا

 درصد خواهد بود. 90

 :هدف بازار 

 لتی و خصوصی دارای خودروی برقیوهای دها، ادارات، سازمانشهرداری 

 نمونه اولیه است.شرکت در حال ساخت  :وضعیت آخرین
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 .زهیهو -زهیهو یشهدا یدانشگاه صنعت: برگزار کنند ،1399آذر  6 ،"کیصنعت برق و الکترون یکنفرانس مل" .1

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

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

 .المیا –آرمون ستمیآسو س

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

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