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در این شماره میخوانید:
سخن نخست
اخبار مرکز ،معرفی عضو جدید خانواده
ادامه مصاحبه با ریاست محترم مرکز
خبر ویژه آیین رونمایی از دستاوردهای مرکز
معرفی پارکهای علم و فناوری و بیشتر بدانیم
رصد فناوری و رویدادهای پیش رو

سخن نخست
انقالب فناوری در عصر ما بار دیگر در حال تغییر وضعیت صنایع است .مدلهای کسبوکاری متعارف اندکاندک رخت برمیبندند و بسیاری از شرکتهایی
که بهطور سنتی به موفقیت خوکرده بودند ،از عرصه کسبوکار خارج میشوند .همه این موضوعات چالشها و حتی نگرانیهایی را در عرصه اجتماع به
وجود آورده است.
دراینبین ،جهان جدید متشکل از کالن دادهها و بخصوص فناوری هوش مصنوعی ( )Artificial Intelligenceالگوهای تصمیمگیری متعارف در سازمانها
را به چالش کشیده و ظرفیتهایی برای ساده و چابک سازی آنها و درنهایت تغییرات بنیادین در نقش مدیران در سازمانها ایجاد کرده است .این تغییرات
که در پی نوعی انفجار هوش مصنوعی بهسرعت در سرتاسر جهان فراگیر میشود ،نقش پردازشهای رایانهای را در کنار گردآوری دادههای بیشتر و
بهکارگیری الگوریتمهای پیچیده در فرآیند اخذ تصمیمات دشوار (نظیر پیشبینی موضوعات کسبوکاری) پررنگ ساخته است .هوش مصنوعی و بهطور
ویژه یادگیری ماشین ( )Machine Learningدر حال تبدیلشدن به فراگیرترین و عمومیترین فناوری در جهان کسبوکارهای امروزی است.
نقش مدیران ارشد نیز به همین نسبت با تغییراتی مواجه شده است .در مطالعهای که در سال  2018در میان مدیران و تصمیم گیران  1000شرکت در
فهرست فورچون انجام شد ،بیش از  97درصد از مدیران اظهار داشتند که در شرکت خود به دنبال سرمایهگذاری برای استفاده از هوش مصنوعی و
ابزارهای مبتنی بر کالن داده هستند .در میان این مدیران ،بیش از  76درصد نیز به اهمیت افزایش رشد و توسعه دادهها در مسیر توانمندسازی شاخه
هوش مصنوعی و فعالیتهای مبتنی بر علوم شناختی اذعان کردهاند.
اما این افزایش بهکارگیری هوش مصنوعی در کسبوکارها ،تنها به خودکارسازی فرایندهای کسبوکاری محدود نمیشود .حقیقت این است که استفاده
از کالن دادهها ساختارهای متعارف صنعت را نیز با تغییر مواجه میسازد .توسعه و بهکارگیری قابلیت پیشبینی ،طراحی استراتژیها و اقدامات جدید در
حوزه بازاریابی و فروش و روشهای دستیابی به مشتری نهایی در کنار معرفی مدلهای کسبوکاری جدید بخشی از این تغییرات در ساختار و معماری
صنایع را موجب شدهاند .به این بیان باید انتظار داشت در سالهای نهچندان دور ،بخش عمدهای از دارایی شرکتهایی که از این قافله عقبماندهاند
بالاستفاده و بیارزش خواهند بود.
سوی دیگر این تغییرات به تغییر ساختار نیروی کار در عرصه کسبوکار بازمیگردد .از بین رفتن برخی از مشاغل و نقشها در سازمانها ،نیازهای آموزشی
و قابلیتهای جدید موردنیاز برای نیروی کار فعلی از این زمرهاند .این بخش از تغییرات ناشی از فناوری هوش مصنوعی که بعد اجتماعی بیشتری دارد،
در دو سوی رابطه میان شرکتها و اجتماع تغییرات عمیقی را موجب خواهد شد که حتی از دیدگاه برخی از صاحبنظران نگرانکننده است .حوزههایی
نظیر حریم شخصی و رعایت اصول و معیارهای تجارت منصفانه یکی از این موضوعات است که ضرورت بهکارگیری سیاستهای مقابله بابی اعتمادی را
بیشتر آشکار میسازد .عالوه بر این ،همچنان در زمینه آنچه قرار است از دل مجموعه گسترده الگوریتمهای ایجادشده در حوزه یادگیری ماشین ،در عرصه
اجتماع بکار گرفته شود ،دغدغههایی در میان صاحبنظران حوزههای اجتماعی فناوری وجود دارد.
با همه این اوصاف ،پرسش اصلی در زمینه فناوری هوش مصنوعی ،اصل تغییر ناشی از این فناوری نیست .پرسش اصلی زمان و چگونگی همراه شدن با
این حرکت شتابان است و اینکه آیا از آموزشها و قابلیتهای الزم برای این همراهی برخورداریم؟
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اخبار مرکز

برگزاری

سلسله

وبینارهای جلوگیری از اقدامات مخرب و حمالت

علمی تخصصی رویش

انعقاد تفاهمنامه راهاندازی
هفتمین وبینار از سلسله وبینارهای علمی-
شتابدهنده مرکز رشــد
تخصصی رویش مرکز توسعه فناوری صنعت
پژوهشگاه نیرو
در این ماه مذاکرات مرکز با یکی از متخصصان و برق و انرژی پژوهشگاه نیرو با عنوان
سرمایهگذاران عالقهمند برای ایجاد اولین "اشتباهات رایج شرکتهای فناور و
شتابدهنده مرکز رشد پژوهشگاه نیرو تحت استارتآپها در مواجه با اختراعات و سایر
عنوان "شتابدهنده کاربرد علوم پایه در داراییهای فکری" با ارائه آقای مهندس
صنعت آب و برق لیان" به نتیجه رسید و منجر
به انعقاد تفاهمنامه فیمابین گشت.

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 120
مترمربع 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.

پویان پیـردیر ،فعال و دانشآموخته حوزه
مالکیت فکری و انتقال فناوری از سازمان
جهانی مالکیت فکری  WIPOدر روز دوشنبه
مورخ  1399/10/08برگزار گردید.
در این وبینار بیان شد :امروزه در اقتصادهای
دانشبنیان ،خلق ثروت مبتنی بر دانش و
اطالعات مدنظر است و نتیجهگیری از آن نقش
کلیدی داراییهای نامشهود (مانند اعتبار و
شهرت یک کسبوکار و یا نتایج حاصل از یک
ایده ذهنی جدید و نوآورانه) در این دوره است.
اما شناخت داراییهای نامشهود و تبدیل آن به
ثروت نیازمند اشراف «درست» به مدیریت و
حقوق مالکیت فکری است .مالکیتهای فکری
ارزش بینظیری به ثروت و ارزش خالص
شرکتهای نوپا اضافه کرده و شاخص مهم
پتانسیل درآمد شرکتها و چشماندازهای
رقابتی آن هستند .اما برخورد غلط و غیردقیق
با این داراییها و عملکرد از روی دانش نادرست
موجب هدر رفت و حتی از بین رفتن مالکیت و
انحصار آنان بوده و همین مزیت رقابتی با رقبا
بالعکس به دانش آنان اضافه خواهد نمود.
همچنین در این وبینار ،با بررسی اشتباهات
رایج در عملکرد ثبت ،حفظ ،ارزشگذاری و
فروش داراییهای فکری ازجمله ایدهها،
اختراعات ،الگوریتمها ،عالئم تجاری ،کپیرایت
و ...به برخورد «درست» با راهکارهای موجود
ملی و بینالمللی با این داراییها در نمونههای
صنعت برق و انرژی پرداخته شد.
عضو جدید خانواده
توسعه زنجیره کیفیت روشن
روش ایرانیان
در ماه اخیر ،شرکت توسعه زنجیره کیفیت
روشن روش ایرانیان به جمع شرکتهای مستقر
مرکز پیوست .ایده فناورانه این "پیادهسازی
سیستم تشخیص نفوذ بومی بهمنظور

سایبری" میباشد که هدف آن پیادهسازی
ساختار یکپارچه بخشهای پردازشی و
الگوریتم تشخیص نفوذ است .سیستم
تشخیص نفوذ ،کلیه فعالیتهای شبکه را
تجزیهوتحلیل کرده و با استفاده از اطالعات
موجود بر روی پایگاه داده خود وضعیت
نرمال/غیر نرمال بودن فعالیت شبکه را تعیین
مینماید .ساختار پیشنهادی این طرح برای
تشخیص نفوذ ،استفاده از الگوریتمهای هوش
مصنوعی و یادگیری تکاملی است .مهمترین
ویژگی این الگوریتم قابلیت آموزش و
بهینهسازی بر اساس شرایط موجود شبکه
میباشد .استفاده از یادگیری تکاملی امکان
سازگاری و انعطاف را ایجاد خواهد نمود.
میتوان عملکرد سیستم تشخیص نفوذ را
بهطور خالصه در سهگام خالصه کرد:
الف) دریافت و پیشپردازش ،ب) تحلیل و
مقایسه ،و ج) تمایز و اعالم وضعیت.
در تمامی موارد فوق سرعت عملکرد سامانه و
کاهش خطای مثبت مهمترین چالش اجرا و
پیادهسازی سامانههای تشخیص نفوذ خواهد
بود .بر همین اساس ضروری است که ابتدا
حجم پردازشهای موردنیاز را کاهش داد.
رویکرد آنالیز جریان دیتا ()Dataflow
راهکاری مطمئن و کاربردی میباشد .در
آنالیز جریان دیتا ،دیگر به محتوا و
 Payloadنیازی نخواهیم داشت .در این
شرایط صرفاً به ویژگیهایی میپردازیم که
شرایط اتصال و ارتباط را بیان مینمایند.
طبیعی است که در این شرایط با اطالعات
کمتری مواجه باشیم .در این طرح بهمنظور
کاهش نرخ خطای مثبت از مزایای
الگوریتمهای یادگیری عمیق و حافظههای
 LSTMبهره گرفته خواهد شدLSTM .ها به
دلیل توانایی حفظ وضعیت قبلی شبکه،
توانایی مقایسه بین یک رکورد و رکوردهای
قبل و بعد را فراهم میآورد .ترکیب این نوع
حافظه با ساختار تکاملی این امکان را فراهم
میآورد که با آموزش تدریجی-تکاملی و
بدون نیاز به بخش استخراج ویژگی بهصورت
هوشمند به تفکیک وضعیت نرمال و غیر
نرمال شبکه بپردازد.
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ادامه مصاحبه رئیس محترم مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
سؤال :نقش پارکهای علم و فناوری در اکوسیستم نوآوری کشور چیست؟
پارکهای فناوری در جهان با عنوانهای مختلفی همچون پارک تحقیقاتی ،علمی ،فناوری و … معرفی میشوند و سهم مؤثری در چرخه تولید ثروت
جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه دارند .تمرکز این پارکها بر استفاده از دانش تخصصی برای دستیابی به ثروت است .درواقع این تمرکز بر دانش
پیشرفته بهعنوان وجه تمایز اینگونه پارکها با شهرکهای صنعتی که پیشتر در جوامع گسترشیافتهاند ،شناخته میشود .در این مدل از تولید ثروت،
بر نوآوری و استفاده از افراد مستعد و نخبه برای رسیدن به آن تأکید زیادی میشود و پارکهای فناوری عمالً برای تسهیل گری در دستیابی شرکتها
به چنین نوآوریهایی ،تالش میکنند.
نکته دیگر در ارتباط با پارکهای فناوری این است که تالش میشود تا اعضای مختلف اکوسیستم فناوری و نوآوری در یکجا گرد هم بیایند تا این
مجاورت جغرافیایی ،ارتباط میان شرکتهای عضو این چرخه را مستمر کند و گسترش دهد .همه این موارد درنهایت کمک میکند تا بهویژه شرکتهای
نوپا بتوانند از دره مرگی که میان دانش و صنعت و بهعبارتدیگر دانشگاه و صنعت وجود دارد ،گذر کنند و چرخه تولید کشور را بهبود دهند.
سؤال :پارکهای علم و فناوری چه خدماتی به شرکتهای مستقر در آن ارائه میکند؟
پارکها عموماً خدمات و سرویسهای زیر را به شرکتهای مستقر در آن ارائه میدهند .حمایتهای زیر بهره میجویند.


مشاورههای فنی ،مالی ،بیمهای،



مشاورههای بازاریابی حصول و تبلیغات،



خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی بسیار ارزانقیمتتر از عرف جامعه،



معرفی به صندوقهای تسهیالتی و مالی،



تسهیل حضور آنها در نمایشگاههای ملی،



پارک از فضاهای در اختیار خود ،زمین در اختیار شرکتها میگذارد تا ساختمان اداری و کارگاهی موردنیاز خود را در آن ایجاد کرده و کسبوکار
خویش را توسعه دهند .در این صورت یک قرارداد بلندمدت (تا) چند ده سال بین شرکت و پارک منعقد میشود.



از معافیتهای مالیاتی و بیمهای برخوردار میشود.



بهصورت استیجاری (بلندمدت) از فضاهای کاری و کارگاهی پارک استفاده نماید.



از حمایتهای پارک برای دانشبنیان کردن محصوالت خود استفاده کند.



از اعتبار و تضامین پارک ،برای جلب سرمایهگذارها و صادرات محصوالت خود استفاده کند.

سؤال :چه تعداد پارک و مرکز رشد در پهنه کشور داریم؟
در حال حاضر ،کشور دارای  44پارک و حدود  190مرکز رشد است .هر استان حداقل یک پارک علم و فناوری فعال دارد که در هرکدام قطعاً بیش از
 50شرکت استقرار دارند .پارکها اغلب خود چند مرکز رشد وابسته به خوددارند .بعالوه اکثر دانشگاهها مراکز رشد وابسته به خوددارند که در زمینههای
گوناگون فعالیت دارند .از مجموع  44پارک فعال در کشور 35 ،پارک وابسته به وزارت علوم 3 ،پارک وابسته به جهاد دانشگاهی ،یک پارک وابسته به
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،یک پارک وابسته به وزارت  ،ICTیک پارک وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ،یک پارک وابسته به دانشگاه آزاد
اسالمی و یک پارک علم و فناوری خصوصی هستند .از  35پارک وابسته به وزارت عتف  28پارک منطقهای و  7پارک دانشگاهی شامل دانشگاههای
تهران ،شریف ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،سمنان ،تحصیالت تکمیلی زنجان و تحصیالت تکمیلی کرمان هستند.
سؤال :شرکتهای دانشبنیان جه سهمی در اقتصاد کشور دارند؟ آمار و ارقامی دارید؟
شاخص

1396

1398

میزان فروش

 8000میلیارد تومان

 132.34میلیارد تومان

میزان صادرات

 263میلیون دالر

 99میلیون دالر

تعداد شرکتهای مستقر

6267

9213

شاغل در شرکتهای پارکی

 42043نفر

---

ارزش سهام در بورس

 28000میلیارد تومان

 150هزار میلیارد تومان
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خبر ویژه آیین رونمایی از دستاورد واحدهای فناور مرکز
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به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی پژوهشگاه نیرو ،مراسم رونمایی از یکی از دستاوردهای واحدهای فناور آن مرکز در روز
شنبه مورخ  1399/11/04با حضور آقای دکتر محمدصادق اولیا ،معاون محترم تحقیقات و منابع
انسانی وزارت نیرو ،آقای مهندس مرجانمهر ،معاون محترم فناوری پژوهشگاه نیرو ،آقای مهندس
طاهر رحیمی ،مدیرعامل محترم شرکت موتوژن تبریز و آقای دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی ،رئیس

محترم مرکز رشد پژوهشگاه نیرو برگزار گردید.
در این مراسم از محصول فناورانهی شرکت توان گستر ویرا تحت عنوان "موتور بدون گیربکس
مغناطیس دائم  9/6کیلووات" که به سفارش شرکت موتوژن تبریز طراحی و ساختهشده است،
رونمایی گردید .از ویژگیهای بارز این محصول میتوان به رپیل گشتاور بسیار پایین زیر یک درصد

و بیشینه گشتاور  800نیوتن متر اشاره نمود که در سیستم محرکه آسانسور استفاده میشود.
در آغاز مراسم آقای دکتر غالمرضا لطیف شبگاهی بهعنوان میزبان ضمن عرض خیرمقدم به
میهمانان محترم و تقدیر از تالشهای شرکت توان گستر ویرا در تولید این محصول ،به معرفی اجمالی مرکز و ارائه دستاوردهای واحدهای فناور مستقر
در آن پرداختند .سپس آقای مهندس حسن رضایی بهعنوان عضو هیئتمدیره شرکت توان گستر ویرا و مدیر پروژه با بیان سابقه فعالیتهای فناورانه
شرکت به ارائه توضیحاتی پیرامون این دستاورد شرکت پرداخت .در این سخنرانی آقای رضایی عنوان
کرد ،این شرکت در سال  95با رویکرد فعالیت در حوزه برق و انرژی با تأکید بر صرفهجویی در مصرف
انرژی تشکیل شد و یکی از اهداف آن انباشت دانش و تجربه در حیطه قابلیت اطمینان و استفاده از
آن در طراحی و توسعه محصوالت است .آقای رضایی در پایان سخنان خود گفتند :ما هماکنون در
حال طراحی موتور  90کیلووات خودروی برقی برای یکی از صنایع خودروسازی هستیم و که توانستهایم
از وزن  90کیلوگرم موتور به وزن  30کیلوگرم برسیم که این خود میتواند در مصرف سوخت خودرو
صرفهجویی کند .سخنران بعدی این آیین مدیرعامل شرکت موتوژن تبریز بودند که با تأکید بر
بهکارگیری از محصوالت فناورانه با تکیهبر تولیدات داخلی کشور در مجموعه خود ،از زحمات شرکت
توان گستر ویرا و مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی تقدیر به عمل آوردند .در ادامه این آیین
آقای مهندس مرجانمهر ،معاون محترم فناوری پژوهشگاه نیرو از پژوهشگاه نیرو بهعنوان پیونددهنده اصلی تحقیقات در صنعت برق کشور یاد نمودند و
این رویداد را مصداقی بر اراده پژوهشگاه در اتصال شرکتهای دانشبنیان را به شرکتهای صنعتی دانستند .ایشان پوشش ریسک شرکتهای فناور را
در ساخت محصوالت موردنیاز صنعت ،حمایت همهجانبه از شرکتهای فناور و دانشبنیان و
حمایت از تجاریسازی محصول شرکتهای مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
پژوهشگاه نیرو را ازجمله وظایف و جهتگیریهای آن دانستند .در ادامه آقای دکتر اولیا معاون
محترم تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو ضمن تأکید بر حمایت از تولیدات داخلی کشور و
استفاده از توان واحدهای فناور داخلی در ارائه محصوالت جدید و فناورانه در راستای عمل به
رهنمودهای رهبر معظم انقالب در خصوص جهش تولید با اتکا بر توان و دانش فنی نیروی
جوان کشور ،مراکز رشد را بهعنوان بستری برای تحقق این امر و به منصه ظهور رسیدن
استعدادهای داخلی دانستند .ایشان بیان نمودند ،حمایت از تولید داخلی کشور در دستور کار
وزارت نیرو قرار دارد و با این رویکرد
که استفاده از توان واحدهای فناور داخلی در ارائه محصوالت جدید و فناورانه باهدف دستیابی
به جهش تولید با اتکا بر توان و دانش فنی نیروی جوان کشور برنامهریزیشده است .ایشان
ضمن اشاره به اقدامهای وزارت نیرو در توسعه فناوریها توضیح دادند :وزارت نیرو توجه ویژهای
به اکوسیستم نوآوری کرده و توانسته مجموعهای از عناصر را ایجاد کند که در بخش فناوری
نقش دارند .معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو ،نقش پژوهشگاه نیرو که بیشتر
فراهمسازی و تزریق تحقیقات بزرگ در کشور است ،آقای اولیا یادآور شدند :یک تجربه خوبی
از زیستبوم و فناوری باز در وزارت نیرو در حال اجراست .و همچنین افزودند :پژوهشگاه نیرو با یک نگاه ملی به جامعه نگاه میکند ،وظیفه ما این است
که با رویکرد الگوسازی ،این الگوها را به سایر صنایع ارائه دهیم  ،ما باید ورود شرکتهای دانشبنیان را به صنعت مهیاسازیم .و درنهایت بیان نمودند:
اکنون به مرحلهای رسیدهایم که تقاضای فناوری و عرضه فناوری جدی گرفته میشود و این فرصت بینظیری را فراهم ساخته بهطوریکه پژوهشگاه نیرو
محل اتصال فناوری با جامعه است.
در پایان این مراسم از موتور بدون گیربکس مغناطیس دائم  9.6کیلووات توسط آقای دکتر اولیا و آقای مهندس رحیمی رونمایی گردید و تفاهمنامه
انتقال دانش فنی فیمابین آقای رحیمی مدیرعامل شرکت موتوژن تبریز و آقای مهندس علیرضا جوادی مدیرعامل شرکت توان گستر ویرا به امضا رسید.
این تفاهمنامه مقدمه عقد قرارداد انتقال دانش فنی بین دو شرکت خواهد شد.
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معرفی پارکهای عام و فناوری
این شماره :پارک علم و فناوری شریف
دانشگاه صنعتی شریف پس از  8سال محدودیت توسعه پارکهای استانی که در دستور کار دولت قرار داشت ،با برداشته شدن این محدودیت ،در سال
 92اقدام به ارائه درخواست راهاندازی پارک علم و فناوری نمود و سرانجام در سال  93موفق به اخذ مجوز تأسیس پارک و ردیف بودجه جداگانه از وزارت
عتف شد و جز  5دانشگاهی که مجوز تأسیس پارک را دارند قرار گرفت و با ابالغ اساسنامه از سوی وزارت عتف در آبان  ،95فعالیت جدی پارک آغاز
شد .پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف همانگونه که از آن انتظار میرود و هنگام تأسیس نیز در برنامه کاری و چشمانداز بر آن تأکید داشته
است ،یک “پارک دانشگاهی” است که هدف اصلی آن ،فراهم کردن شرایط الزم برای توانمندسازی و بروز استعداد و شایستگی دانشگاهیان است تا بتوانند
در جهت ایجاد و پایدارسازی کسبوکارهای فناورانه و ارزشآفرینی در راستای حل مسائل جامعه گام بردارند .بنابراین این پارک با سایر پارکها (پارکهای
استانی) بسیار متفاوت است و ضمن برقراری ارتباط تنگاتنگ و هدفمند با دانشگاه ،سعی دارد آن را به یک الگوی ملی تبدیل نماید.

اجزای تشکیلدهنده پارک
 -1مرکز رشد فناوریهای پیشرفته
مرکز رشد فناوریهای پیشرفته پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال  1382تأسیس شد .این مرکز ضمن تأمین فضای استقرار و دفتر کار
در مجاورت دانشگاه صنعتی شریف برای شرکتهای نوپای برخاسته از دانشگاه شریف ،با ارائه خدمات متنوع آموزشی ،مشاورهای ،تبلیغاتی ،بازاریابی و
شبکهسازی به رشد کسبوکارهای نوپا کمک میکند تا فرآیند تجاریسازی محصوالت تسهیل شده و مخاطرات و هزینهها کاهش یابد.
 -2شتابدهنده شریف
شتابدهنده شریف بهعنوان نخستین شتابدهنده دانشگاهی ایران ،فعالیت خود را بهطور رسمی از ابتدای سال  93برای پرورش ایدههای خالقانه
دانشــجویان و فارغالتحصیالن دانشــگاه صنعتی شریف آغاز کرده اســت .این شتابدهنده بهعنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه پارک علم و فناوری
دانشــگاه صنعتی شــریف ،از استارتآپهای مبتنی بر فناوری در حوزههای فناوری اطالعات و ارتباطات ،فنی و مهندسی و سختافزاری حمایت می
کند.این استارتآپها بهشرط آنکه حداقل نیمی از بنیانگذاران آن دانشجو یا فارغالتحصیل شریف باشند میتوانند در شتابدهنده شریف پذیرش شوند
و از خدمات آن جهت تسریع توسعه کسبوکار نوپای خود بهره بگیرند..
 -3مرکز فناوریهای هوشمند شهری
مرکز فناوریهای هوشمند شهری وابسته به مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف کار خود را با استعانت از باریتعالی در اردیبهشتماه
سال  1398آغاز کرده و مأموریت اصلی خود را به حمایت از ایدهها و طرحهای نوآورانه جهت حل مسائل شهری معطوف ساخته است .این مرکز با در
اختیار دادن فضای کار اشتراکی و اختصاصی به متقاضیان خویش خدمترسانی میکند.

ناحیه نوآوری شریف
ناحیه نوآوری شریف ،یک زیستبوم نوآوری مبتنی بر یک مکان جغرافیایی است .زیستبوم نوآوری به مجموعهای از بازیگران اطالق میشود که در مسیر
شکلگیری کسبوکارها (از لحظه خلق ایده جدید تا ایجاد و رشد کسبوکار) دخیل هستند و برای «خلق ارزش مشترک» متناسب با مأموریت ،توانمندی
یا شایستگی محوری خود به ایفای نقش میپردازند.
امروزه زیستبوم ناحیه نوآوری شریف شاهد حضور انواع بازیگران یک زیستبوم نوآوری بوده است که اکثریت آنها توسط بخش خصوصی مدیریت می
شوند .نقشهای منحصربهفرد هر یک از بازیگران و همافزایی و روابط متقابل میان آنها موجب ایجاد فضایی پویا و مستعد برای شکوفایی کسبوکارهای
نوآور در این منطقه شده است.

برج فناوری طرشت
برج فناوری طرشت با سرمایهگذاری شرکت سرمایه ،آب ،خاک ،توسعه (ساخت) در تقاطع بلوار صالحی و اکبری در زمینی به مساحت بیش از 3200
مترمربع و در زیربنای  26000مترمربع در دست احداث است .این برج  120واحدی با عاملیت پارک علم و فناوری شریف به شرکتهای دانشبنیان
متقاضی واگذارشده است .در زمستان سال  99این برج به بهرهبرداری خواهد رسید و شرکتهای دانشبنیان در آن مستقر خواهند شد.
نکته حائز اهمیت درخصوص این پروژه که بزرگترین زیرساخت فناوری کشور خواهد بود ،استفاده نشدن از اعتبارات دولتی است که نشاندهنده اهمیت
مشارکت بازیگران بخش خصوصی با یکدیگر میباشد .تحقق این امر با حمایت و تسهیلگری نهادهای عمومی همچون شهرداری تهران ،معاونت علمی و
فناوری ریاست جمهوری و هدایت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف میسر شده است.
آدرس :تهران ،طرشت ،میدان شهید تیموری ،به سمت بزرگراه شیخ فضلاهلل نوری ،خیابان لطفعلیخانی ،کوچه پارس ،پالک  ،15طبقه یک
وبسایتwww.techpark.sharif.ir :
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بیشتر بدانیم
سازمانهای پژوهش و فناوری ()RTO
در این یادداشت کوتاه ،به معرفی سازمانهای پژوهش و فناوری ( )Research & Technology Organisationپرداخته میشود .در سیر تکامل
سیاستگذاری علم ،فناوری و نوآوری رویکردهای مختلفی تجربهشده است که تکاملیافتهترین آنها ،رویکرد «نظام ملی نوآوری» است .مفهوم نظام ملی
نوآوری اولین بار توسط فریمن مطرح و بعدها توسط لوندوال ،نلسون ،ادکوییست نیوسی برگک ،هکرت و همکاران توسعه یافت« .نظام ملی نوآوری»
دربرگیرنده نهادهایی است که در فرایندی تعاملی تولید ،انتشار و بهرهبرداری از دانش و فناوری و نهایتاً توسعه نوآوری را در مرزهای ملی دنبال میکند.
یکی از مهمترین اجزای «نظام ملی نوآوری» بهویژه در کشورهای درحالتوسعه به دلیل ضعف در پایههای تکنولوژیکی و فقدان تعامالت پویا میان بازیگران
نظام نوآوری «سازمانهای پژوهش و فناوری» هستند که ایفاکننده نقش حلقه واسط بین دانشگاه ،صنعت و دولت بوده و بخش مهمی از زیرساختهای
توسعة علم ،فناوری و نوآوری را تشکیل میدهند و باید مهمترین نقش در فرآیندهای یادگیری محور ،جهش تکنولوژی و حرکت به سمت اقتصاد
دانشبنیان را داشته باشند.
ضرورتها و دالیل شکلگیری سازمانهای پژوهش و فناوری
هیئت مشاوره تحقیقات اروپا در مباحث تئوریک درباره ضرورت و دالیل شکلگیری «سازمانهای پژوهش و فناوری» به سه نوع نارسایی (شکست)
اساسی اشارهکرده که عبارت است از:
الف) نارسایی بازار
در مورد اینکه دولت میبایست برای رفع نارسایی بازار اقداماتی انجام دهد ،تقریباً مورد اتفاق اکثر صاحبنظران میباشد .یکی از این اقدامات ،ایجاد
سازوکارهای الزم برای عرضه علوم و فناوریهای نوین و ارائه خدمات مرتبط با آن میباشد؛ بنابراین دولتها به دنبال ایجاد و توسعه سازمانهایی هستند
که بتوانند به ارائه این نوع کاالهای عمومی بپردازند .ولی اینکه بهجای مراکز دولتی و دانشگاهها« ،سازمانهای پژوهش و فناوری» موردتوجه دولتها
قرارگرفتهاند ،به دلیل کارایی بیشتر این نوع سازمان و استفاده از مکانیزمهای بازار در تجاریسازی دستاوردهای علمی و فناورانه و عرضه خدمات می
باشد.
ب) نارسایی سیستمی
«سازمانهای پژوهش و فناوری» معموالً در دو زمینه به رفع این شکست میپردازند؛ اول ایجاد شبکهها ،دوم ایجاد تعامالت بین افراد با تخصصهای
مختلف .توسعه فناوریهای نوین عموماً با همکاری متخصصین از چند رشته علمی بهمنظور یکپارچگی تولید دانش یا تبدیل یک ایده به محصول تجاری
امکانپذیر است .برقراری تعامالت بین دانشمندان ،مهندسان کارآفرینان به افزایش سرعت دستیابی به ارائه محصول و کاهش ریسک کمک میکند.
سازمانهایی مانند دانشگاهها و بنگاههای تجاری معموالً در یک و یا هردوی این فعالیتها مشکالتی دارند.
ج) نارسایی در قابلیتها
نارسایی در قابلیتها ممکن است هم ناشی از عدم انعطافپذیری ،ضعف در یادگیری ،ناتوانی در درک و تطبیق در فناوریهای نو و امثال آن باشد و هم
ناشی از در اختیار نداشتن منابع مناسب که نهایت ًا موجب میشود بنگاهها همیشه مسیر موجود را دنبال نمایند و نتوانند تغییرات الزم را برای تحول و
تکامل خود صورت دهند« .سازمانهای پژوهش و فناوری» سازمانهایی هستند که میتوانند هم از طریق ایجاد شبکهها و هم از طریق ارائه خدمات
مشاورهای ،فنی و تجاری نقش مهمی در رفع این نارسایی ایفا نمایند.
ویژگیهای متمایزکننده ،کارکرد و گستره فعالیت سازمانهای پژوهش و فناور
با مرور ادبیات موضوع ،اساسیترین خصیصههای مطرحشده عبارتاند از این سازمانها مستقل ،عمومی یا نیمهدولتی ،غیر شرکتی و گرا (به شکل شفاف
و یا به شکل تلویحی) بوده و با این فرض تأسیسشدهاند که میتوانند یا باید بتوانند بخش مهمی از «نظام نوآوری» ملی را تشکیل دهند
 .1تأمین منابع مالی آنها دوگانه است (کمک دولت و جذب مشتری)
 .2گستره فعالیت آنها متنوع میباشد :عمالً این سازمانها پرکننده شکافهای فرایند (چرخه) نوآوری و درواقع مکمل حلقههای مفقود زنجیره نوآوری
و فرایند سیاستگذاری (از سیاست سازی تا یادگیری سیاست) در هر کشور هستند.
 .3از دیدگاه نظام ملی نوآوری ،نقش اصلی این سازمانها واسط بودن بین تحقیقات و تولید میباشد .سازمانهای واسطی که در نظامهای ملی نوآوری
تکمیل تعامالت میان اجزای موجود در این نظام را بر عهدهدارند.
سازمانهای کاندیدا در ایران
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت ،سازمانهای متعددی میتوانند ایفاکننده این نقش باشند که برای نمونه میتوان به :جهاد دانشگاهی ،سازمان
پژوهشهای علمی-صنعتی ،مؤسسات فناوری مجتمع شده (مانند مناطق ویژه علم و فناوری ،پارکهای علم و فناوری) و برخی از پژوهشگاهها اشاره کرد.
برگرفتهشده ازwww.css.ir :
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پست الکترونیکیreyhaneh_farzaneh65@yahoo.com :

ایده محوری:
سامانه پیادهسازی و تحلیل خودکار شبکه برق مبتنی بر GIS
زمینه فعالیت:
کلیه امور مربوط به طراحی ،نظارت و اجرای فنی مهندسی و نرمافزاری در تمام
گرایشهای آب و برق
خالصه طرح:
برای طراحی ،برنامهریزی و بهرهبرداری مناسب از شبکههای انتقال و توزیع برق ،انجام
مطالعات شبکه با استفاده از نرمافزارهای تحلیلگر (مانند  CYMEو  )DIgSILENTبسیار
حائز اهمیت است .برای انجام مطالعات شبکه در نرمافزارهای تحلیلگر ،میبایست شبکه
برق با تمام جزئیات در نرمافزارهای مذکور مدلسازی و شبیهسازی شود .یکی از راهکارهای
عملی برای شبیهسازی شبکه توزیع برق در نرمافزارهای تحلیلگر ،استفاده از اطالعات
موجود در پایگاه داده  GISمیباشد GIS .یا همان سیستم اطالعات جغرافیایی ،سیستمی
است که در آن مشخصات جغرافیایی و توصیفی (که در اینجا مشخصات فنی تجهیزات
شبکه برق است) مطابق آخرین تغییرات در آن ذخیره میگردد .هدف اصلی این طرح ،فراهم
نمودن بستر مطالعاتی (منطبق با آخرین وضعیت شبکه برق) و مدیریت اطالعات دینامیک
شبکه برق میباشد .در این طرح سیستمی ارائهشده است که بهطور خودکار شبکه توزیع
برق را با آخرین تغییرات انجامشده از محیط  GISدر محیط نرمافزارهای تحلیلگر CYME
و  DIgSILENTپیادهسازی میکند .اصول کاری این طرح ،تبدیل اطالعات از محیط
 GISبه نرمافزارهای تحلیلگر  CYMEو  DIgSILENTمیباشد .همچنین طرح مذکور،
قابلیت انجام مطالعات شبکه ازجمله پخش بار و نمایش نتایج در محیط  GISرا داراست.
بازار هدف:


شرکتهای توزیع نیروی برق ،و شرکتهای برق منطقهای.

آخرین وضعیت :پایلوت این محصول در شرکت توزیع برق اهواز نصب و مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است .هماکنون شرکت در حال رایزنی برای انعقاد قرارداد
با شرکتهای توزیع برق تهران بزرگ ،استان قم و استان خوزستان است.

در شهر آربدو-کاستین از کشور سوئیس ،یک جرثقیل برجی الکتریکی عظیم با
ارتفاع  120متر و مجهز به  6بازوی حامل در حال چیدن ستونی مرتفع از
بلوکهای فشرده روی یکدیگر است .چند روز دیگر قرار است جرثقیل دوباره
بلوکها را از باال به سطح زمین منتقل کند و از تبدیل انرژی گرانشی این
بلوکها برای تولید برق استفاده کند .شرکت  ،Energy Vaultمبدع طرح فعلی
بر این باور است که با کمک این روش توانسته یکی از بزرگترین مشکالت
منابع تجدید پذیر را حل کند :ماهیت متناوب و ناپیوسته تولید منابعی مانند
انرژی خورشیدی و بادی که باعث میشود نتوان میزان تولید و مصرف در شبکه
را بهراحتی تطبیق داد .این شرکت از یک جرثقیل برجی برای چیدن تعداد
زیادی از بلوکهای  35تنی استفاده میکند .انرژی موردنیاز این جرثقیل از برق
مازاد تولیدی از منابع خورشیدی و بادی تأمین میشود .سیستم نرمافزاری
جرثقیل بهگونهای برنامهریزیشده که بتواند بهصورت خودکار از انرژی مازاد
شبکه برای ساخت برجهایی از بلوکهای بتنی استفاده کند .وقتی تقاضا برای
انرژی از میزان تولید پیشی بگیرد ،جرثقیل شروع به پایین آوردن بلوکها از
برج میکند و از انرژی جنبشی حاصل از سقوط بلوکها از ارتفاعات باالی برج
برای به کار انداختن یک ژنراتور و بازتولید برق استفاده میکند .سازوکار فعلی
سیستم ابداعی انرژی والت اینگونه است که وقتی تقاضا برای انرژی کم باشد،
جرثقیل برجی با مصرف مازاد انرژی تولیدی از منابع بادی و خورشیدی ،شروع
به چیدن بلوکهای  36تنی روی یکدیگر میکنند و بدین ترتیب سازهای با
ارتفاع نهایی  120متر از بلوکهای خاکی ساخته خواهد شد .انرژی الکتریکی
مازاد شبکه بهکل انرژی گرانشی در سازه ذخیره میشود .میزان تقاضای انرژی
بهصورت لحظهای و به کمک نرمافزار محاسبه میشود .در زمان نیاز به انرژی،
جرثقیل شروع به تخلیهی بلوکها از برج میکند .انرژی جنبشی تولیدشده از
سقوط بلوکها برای به حرکت درآوردن ژنراتور و تولید برق استفاده میشود.
یک سیستم گرانشی استاندارد  Energy Vaultبا برخورداری از  20برج بلوکی
میتواند انرژی شبانهروزی موردنیاز  40هزار خانه را تأمین کند.

* رویدادهای مهم پیش رو *
.1

"هشتمین کنگره ملی تازههای مهندسی برق و کامپیوتر ایران" 15 ،اسفند  ،1399برگزار کنند :موسسه آموزش عالی
ادیبان .مهندسی حرارتی و برودتی ایران .فناوریهای بومی ایران -تهران.

 " .2چهارمین کنفرانس بینالمللی تحقیقات بینرشتهای در مهندسی برق ،کامپیوتر ،مکانیک و مکاترونیک در ایران و
جهان اسالم" 20 ،اسفند  ،1399برگزارکننده :دبیرخانه دائمی -تهران.
 " .3اولین کنفرانس بینالمللی برق ،مکانیک و علوم مهندسی" 24 ،اسفند  ،1399برگزارکننده :دبیرخانه دائمی کنفرانس–
آمستردام -هلند.
 " .4پنجمین همایش بینالمللی دانش و فناوری مهندسی برق ،کامپیوتر و مکانیک ایران" 25 ،اسفند  ،1399برگزار کنند:
موسسه برگزارکننده همایشهای توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان  -تهران.
 " .5ششمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوآورانه در زمینه علوم ،مهندسی و تکنولوژی" 26 ،اسفند  ،1399برگزار
کنند :شرکت همایش آروین البرز  -تهران.

@eptp_inc
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