
     95 اسفند –9شماره 

 

   
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

ب القلوب و االبصار                                                                                                                                           
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 نهمشماره  1395 اسفندماه

  

 :خوانیددر این شماره می

 و اخبار مرکز سخن نخست 

 عضو جدید خانواده شرکت حسگر 

 سازان نانو فناور پیشرو 

 های فناورفراخوان پذیرش شرکت 

 معرفی واحد های مرکز  

 دستاوردها 

  های پیش رورویداد 

 

 سخن نخست            
 

سنتی، ایجاد فضای امن کسب و کار استارت آپی، وضع قوانین در زمینه سرمایه       
ها در  ازار گذاری در این عرصههه، ایجاد فضههای بزا  رای  ضههور اسههتارت آ  

  ورس،  ه صورت عاجل وارد شوند.

 اخبار مرکز
 اندیشی بیست و دومالف( برگزاری نشست هم

های فناور مستقر در مرکز  اندیشی وا د نشست هم   دومین و یست  
صنعت  رق و انرژی در تاریخ    سعه فناوری  سالن همایش   27/11/95تو در محل 

مهمان  .شههد  رگزار افظ پژوهشهههاه نیرو 
شست آقای دکتر فراهانی،     رئیسویژه این ن

سعه و راهبری فناوری دفتر آموزش   گروه تو
ضمن  ا راز  و تحقیقات وزارت نیرو  ودند که 

ستقر      ضور در جمع فناوران م سندی از   خر
شهاه نیرو،    شد پژوه شرایط کنونی     در مرکز ر شتند که در  ستای   در واذعان دا را

سال    صنعت  رق و انرژی یکی از مراکزی      95شعار  سعه فناوری  کشور، مرکز تو
  رکت  ه سمت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی   است که  ا همه کمبودها، در جهت  

ایشان در   است.  تقدیر و رق، عملکرد خو ی داشته که شایسته قدردانی    در  وزه 
در وزه کالن ملی  هایطرحادامه سهههننان خود  ه مبا ر مر وه  ه پژوهش و   

 مهمان دیهرهای فناور قرار گرفت.  رخی از وا د مورد حراشاره نمودند که   رق
سه، آقای  سمانچی،  این جل شرکت متن آرا  ودند که   ری صوص  مدیرعامل  در خ
سرویس   ها و ویژیهیتارینچه قا لیت شرکت،  شاوره های  هایی را ها، خدمات و م

های فناور مستقر در مرکز عرضه نماید، سننانی را  یان    که آمادگی دارد  ه وا د
شکالت           ضمن ارائه گزارش کوتاهی از م ست مرکز،  ست ریا ش شتند. در این ن دا

ا در استان خوزستان،  ا توجه  ه  سیج پژوهشهاه نیرو در جهت کمک  ه گردهریز
شکل مذکور  ه عنوان وظیفه اجتماعی وملی  مدت و  لند ل عاجل، کوتاه مدت م

شارکت        شرکت  خود، از سئله ملی م ست کردن که در این م ستقر درخوا های م
 کرده و  راهکار های خود را ارئه نمایند.

ه معرفی ویژگی های شرکت های استارت آ   ه عنوان سنن ننست این ماه را  
 نشی از اقتصاد مقاومتی کشور اختصاص داده ایم. این روزها  ا گسترش استفاده 

ها و یا کسب و از اینترنت و گوشی های مو ایل هوشمند، شاهد ظهور استارت آ 
ل کارهای نوپای جدیدی هستیم که  ه دلیل خدمات مناسب خود،  ا استقبال قا 

خرید و فروش "، "کرایه خودرو"های آن شامل اند. نمونهتوجهی مواجه شده
هستند. البته این استقبال  ا  "خرید و فروش امالک"و  یا "کابهای اینترنتی

ده است. از جمله این موضع گیری منفی  رخی از صا بان مشاغل سنتی مواجه ش
ه نسبت  ه فعالیت فروشهاه  ه شکایت اتحادیه فناوران رایانتوان ها میاعتراض

و اتحادیه  "دیوار"گیری اتحادیه مشاوران امالک علیه های اینترنتی تا موضع
اشاره کرد. این ها معتقدند که  "تپ سی"و  "اسنپ"تاکسیرانی علیه اپلیکیشن 

ظهور این مدل از کسب و کارها موجب کاهش منافع صا بان کسب و کارهای 
مردا و مشتریان  ه دلیل سهولت و دسترسی سریع تر شود اما تقاضای سنتی می

و عمدتاً ارزان تر  ه خدمات کسب و کارهای استارت آ  همچنان در  ال افزایش 
مدیران ارشد کشور نیز معتقدند اعتراض  ه کسب و کارهای استارت آ   است.

 در ا تدا  های استارت آ طبیعی و جهان شمول  وده و در همه جای دنیا شرکت
از ویژگی های شرکت های استارت آ   چنین  رخوردهای منفی مواجه  وده اند.  ا
توان  ه مواردی نظیر طرح ریزی  ازار هدف، نوآوری، ایجاد خالقیت در کسب می

و کار مورد نظر  ا کمترین هزینه،  رند سازی، درک مشتری و توانایی تیم سازی، 
ها جامعه اشاره کرد. این شرکت استفاده از فضای مجازی و تکیه  ر نیازهای روز

شوند که ضمن درآمدزا  ودن، موجب رشد و ارتقای کیفی در زمینه هایی وارد می
چا کی، موفقیت سنجی، ریسک پذیری و نحوه پیش  شوند.زندگی آ اد مردا می
هایی هستند که عالقه مندان  ه راه اندازی کسب و تر ینی رفتار مشتریان، مها
ها اگر  ه درستی و  ایستی  ه آنها مجهز شوند. استار آ  کارهای استارت ا 

توانند  ا قدرت فعالیت کرده و ارزش آفرین  اشند. ضا طه مند وارد جامعه شوند، می
ها در جامعه خود شماری از این شرکتما در آینده شاهد ظهور و  روز تعداد  ی

در ایجاد قوانین  خواهیم شد و از این رو بزا است که مسئوبن محترا کشور،
 ها، هماهنگ سازی آنان  ا صا بان کسب و کارهایچهونهی فعالیت آن شرکت
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از هدف   پایش، ارزیا ی و  هبود عملکرد سیستم است.   
سه  ا    ارائهطرح دوا  ست که در مقای یک روش جدید ا
ها و مزایایی مرسوا  فاظت کاتدیک ویژگی هایروش
خدمات این طرح جلوگیری از خوردگی گالوانیک  دارد.

سازه منازن و لوله صوبت    ها و  ست و مح های  تنی ا
پالسههر  سههازیتجاریجانبی آن  طرا ی و سههاخت و 

تزریق  جای هجهت تزریق جریان پالسی  ه آند و کاتد 
ستاور     ست. د ستقیم رکتیفایر ا این  مهم دهایجریان م

   .استطرح، تولید محصول 

 عضو جدید خانواده
 نانو فناور پیشرو سازان  سهر

جدیدترین عضو خانواده مرکز توسعه فناوری صنعت 
نانو فناور پیشرو  سازان  سهر رق وانرژی، شرکت 

طرا ی و ساخت فلومتر گازی  ر  "که  ا طرح  است
 مستقر گردیده است. مرکز در " MEMSپایه فناوری 
ترین پارامتر ترین و رایجگیری جریان یکی از مهماندازه
سنج یا د ی مترفلو .استگیری در کنترل فرآیند اندازه
ست که  جم مواد عبوری را نسبت  ه زمان ا ایوسیله

صنایع نفت،  ازجملهکند. در  یشتر صنایع معرفی می
 جریاننیروگاه، پتروشیمی و... دانستن مقدار دقیق 

 . یاتی است (گاز، نفت، هوا و...)عبوری سیالی 
تواند صدمات می جریانعدا کنترل مقدار  کهطوری ه

بزا  ه ذکر  .اشدناپذیری را  ه دنبال داشته  جبران
که  جریانمیزان کل  است که

معرف جرا ماده مصرفی 
در  سیاری موارد نظیر  ،است
 یاتی  های صنعتیپروسه

گیری دقیق اندازه وده و 
و خرید  جم  درفروشمال ظات مالی   ه دلیلجریان 

 ازنظرها سنجمشنصی از سیال  ائز اهمیت است، د ی
متفاوت   اهمو قیمت فناوری، طرا ی، عملکرد، کار رد 

نسبت  راها مزایا و معایبی سنجاز د ی هرکداا هستند.
های سنج ه یکدیهر دارند. در این میان د ی

Thermal Meters  سازی جبران ه دلیل عدا نیاز  ه 
 ازجمله دما و فشار از محبو یت خاصی  رخوردار هستند.

گیری  الدرنگ د ی عبوری اندازهکلی این طرح  اهداف
 میکرودستیا ی  ه فناوری ساخت و  گاز از لوله
 میکروفناوری ساخت است.   رارتی  سهرهای
های ساخت استاندارد در این طرح  ر پایه روش هاافزاره

است.  ا استفاده از این روش  MEMSدر فناوری 
توانایی ساخت  سهرهای  ا دقت  اب و در ا عاد 

 اقتصادیاین روش  ه دلیل صرفه  وجود دارد. کوچک

 روش ساخت پرطرفدارترینروزه امو قا لیت تولید  اب، 
 است.

افزایش  سببو نتایج  اصل از اجرای طرح نیز  
قا لیت اطمینان شبکه توزیع، کاهش انرژی توزیع 

شبکه توزیع، ناخواسته در  هاینشده و کاهش قطعی
ترین دستاوردهای این طرح، تولید از مهم گردد.می

این  انتناب دبیل اهم نهایی است.انبوه محصول 
 عملکرد  هبود و انرژی مصرف سازی هینه طرح،
 است. سیستم

 هفتمو  چهلشورای رگزاری (ج
نیز هفتمین نشست شورای مرکز  چهل و
در محل ساختمان  9/12/95در مورخ 
 شد. رویش  رگزار

 طرا ی و"این نشست دو طرح  ا موضوعات  در 
افزاری مهندسی نههداشت و نرای مجموعه توسعه

 "و همچنین  "هامدیریت دارایی منصوص نیروگاه
سازی سیستم تعمیم و پیاده ی وسنجامکان ررسی و 

مرسوا  هایجای روش ه  فاظت کاتدیک پالسی
قرار گرفت که   ررسی و مورد حر "رکتیفایری 
هر دو  درنهایت

طرح فوق مورد 
موافقت شورا 
جهت استقرار در 

 قرار گرفت. مرکز
در خصوص طرح اول  اید  ه این نکته اشاره کرد که 

صنایع تجهیز محور در  ازجملهی کشور هاروگاهین
ی هاییداراکشور هستند که اهمیت موضوع مدیریت 

 هانهیهزی در  هبود خدمات و کاهش خو  هفیزیکی 
ی افزارنرای اطالعاتی و هاستمیس درک شده است.
ی در  وزه مدیریت دارایی فیزیکی اژهیواز اهمیت 

ی تعالی در این  وزه هامدل رخوردار است و در تماا 
این طرح . محصول نهایی شده است دیتأک ه آن 

افزارها و ا زارهای مدیریت نرا ای ازشامل مجموعه
 شدهلیتشکا زار  4از  های فیزیکی است کهدارایی
 زارهاافنراو خدمات هر یک از این  هایژگیواست. 

 عبارت است از:
شه راه و  ا زار ارزیا ی. 1 صم ، ارائه نق مدیریت  اریمیت

 ،هاروگاهین های فیزیکیدارایی

 گرلیتحلLCC (Life Cycle Costing :)ا زار . 2
 ،ی نیروگاهیهاطرحاقتصادی تجهیزات و 

یل و     KPIا زار . 3 به، تحل حاسههه ی نی شیپ: ا زار م
هداری و تعمیرات و      ها شههههاخ  یت نه مدیر ی 

 ،ی فیزیکی نیروگاهیهاییدارا
یت             . 4 مدیر تال  نک دانشهههی دیجی نه و  ا نا تا  ک

 .های فیزیکیدارایی
 دانش افزایش طرح، این دسههتاوردهای ترینمهم از 
 انتناب طرح، اهم دبیل .است خدمات ارائه و فنی

 

  ششمو  چهلشورای رگزاری ب(
چهل و ششمین نشست شورای مرکز 

در محل ساختمان  25/11/95مورخ 
 .شد  رگزاررویش 

 طرا ی و "در این نشست سه طرح  ا موضوعات 
جهت  دیزل وساخت سیستم هیبرید خورشیدی،  ادی 

ساخت و  "و همچنین "استفاده در شرایط اضطراری
 یهانه  های اصلی وسازی عایق هادی ومی
و همچنین  "کیلوولت 20توزیع تا سطح  هایشبکه
طرا ی و ساخت درایو پر ازده موتورهای  "طرح 
 درنهایتقرار گرفت که   ررسی و مورد حر "صنعتی

و طرح  گرفت قراردو طرح اول مورد موافقت شورا 
سوا  ه دلیل اشباع  ازار محصول نهایی طرح،  ارز 
نبودن مزیت محصول نسبت  ه دیهر محصوبت 

هدف از اجرای طرح اول،  واقع نشد. تائیدورد مشا ه م
یک سیستم هیبریدی  ادی، خورشیدی و دیزلی ارائه 
اندازی سریع در است که قا لیت نصب و راه  ملقا ل

مواقع اضطراری را داشته و  ا توجه  ه تنوع منبع 
انرژی  منبعتواند  سته  ه شرایط و پتانسیل انرژی می
یادآوری را تأمین نماید.  زموردنیا، انرژی پذیر تجدید
 دو ترکیب شامل هیبریدی هاینیروگاهنماید که می
  ه  رای انرژی تولید هایفنّاوری از  یشتری تعداد یا

 از تکی منبع هر  ه نسبت  اب  ازده آوردن دست
توان میطرح مذکورمشنصات  ازجمله هستند. انرژی

  ا فتوولتائیک وات، پنل 1000 نامی  ه ظرفیت
 وات و دستهاه 400  ادی وات و تور ین 250 ظرفیت
وات اشاره نمود. اهم دبیل انتناب  500 ژنراتور دیزل

این طرح، نیاز  ه این محصول در شرایط اضطرار و 
هدف از اجرای طرح  نبود نمونه مشا ه داخلی است.

  یهانه و اصلی هایهادی سازی عایقدوا، 

 خطاهای وقوع کاهش جهت توزیع هایشبکه

 ازف  ه فاز و فالت ارت خطاهای خصوصاً ته،ناخواس
 کامل نمودن عایق، پروژه اجرای اصلی روش .است

 خطاهای معرض در که است شبکه از هاییقسمت

 یکی .گردندمی شبکه قطعی  اعر و هستند ناخواسته

  یهانه هادی عنوان ه هاآن از که شبکه هایالمان از

  نصوص هوایی هایشبکه آبتیراق، گرددمی یاد

 سازی عایق ش،رو این  ا که هستند هاآرا کراس

 انجاا وولتلکی 20 سطح تا کامل صورت ه هاآن

  یافتد، اتفاق پانچ چینی مقرِ در اگر  تی و گرددمی

 گونههیچ ارا، کراس کامل  ودن عایق دلیل  ه

از  .ماندمی پایدار شبکه و دهدنمی رخ زمینی خطای
 الکتریکی  ر عایق توانمیاین محصول  هایویژگی
 و یپذیرنا اشتعال ،استحکاا  اب ، قدرت و ودن

 ؛ کرد اشارهآن ضد آب  ودن  و  اب مقاومت  رارتی

http://www.ariasanjesh.ir/productdetails.aspx?itemid=46&Name=HUMIDITY-ANEMOMETER-METER--AM-4205A
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 مرکز تاوردهایدس

  ضور افتنار شریف خوردگی تکتا شرکت 

 قالب در خاتمه یافته  رتر هایطرح از رونمایی مراسم چهارمین در

 و نوآوری صندوق شکوفایی مجتمع در که  نیاندانش محصوبت
 داشت. این را شد  رگزار 1395 ماه همن 17 تاریخ در شکوفایی

ستاری  دکتر آقای جناب ازجمله مسئولین از جمعی  ضور  ا مراسم
 فناوری و علمی )معاون

 ،)ریاست جمهوری
 دکتر آقای جناب

 آقای جناب و نهاوندی

  رگزار ترکان مهندس

 ارزیابی". طرح شد

 کتشر  "مسلح بتنی هایسازه کاتدی حفاظت و خوردگی

 مراسم این  رتر طرح 45 از یکی عنوان ه شریف خوردگی تکتا

 پذیرفته شد.

های کسب  ا توجه  ه موفقیت نیرو انرژی ورانبهرهشرکت  

ترموکو ل و ترموکو ل نیروگاهی،  یمولتنموده در ارتباه  ا تولید 
عدد ترموکو ل  10و  Jع ون DC2عدد ترموکو ل  20سفارش 

DC3 پس از تولید در  وا د فیات را از طریق کارفرما اخذ نموده و
های فیات است که وا د ذکرشایاناختیار نیروگاه قرار داده است. 

شرکت سازنده اصلی از رده خارج تلقی  ازنظر از نوع قدیمی  وده و
شد و  ا توجه  ه قیمت  سیار  ابی این محصول در خارج از می

 ا اتکا  ه توانمندی خود توانست ترموکو ل  وران هرهکشور، شرکت 
مناسب نسبت  ه نمونه مشا ه خارجی   اقیمتها را نیروگاه موردنیاز

 خود در اختیار کارفرمایان قرار دهد.
 

 شرکت بهینه علم آوران کاسپین ؛معرفی وا دهای مرکز
 منوچهرصادقیان :عاملمدیر
 88581624: تماس شماره
 msfsmm@yahoo.com :الکترونیک پست                

الکترونیک های لیه  رقی  ا استفاده از مبدلطرا ی و ساخت وسایل نق :محوری ایده

 قدرت
قطعات    و صادرات و واردات کلیه تجهیزات و  خریدوفروشتهیه و تولید،  :فعالیت زمینه

 های تأسیساتیالکتریکی مجاز، طرا ی، مشاوره، محاسبه و نظارت فنی و اجرایی کلیه پروژه
 سه در کارگاهی هاینمونه ساخت و اولیه مطالعات از پس طرح این :طرح خالصه

 :شودمی انجاا مر له
 اتری نوع ترینمناسب انتناب  
 هامحرک روی  ر اصال ات 
 دوچرخه معکوس توان از استفاده  رای قدرت الکترونیک هایمبدل ساخت و طرا ی 

 .شارژ وقدرت  سرعت، کنترل توانایی  ا

 کهطوری ه. گرددمی معکوس جهت در توان انتقال  اعر الکتروموتور در Regenاستفاده از عملکرد 

 را ها اتری توانمی نیز زدن رکاب مکانیکی انرژی از استفاده  ا و محلی  ه شبکه دسترسی  دون
 ترمز هایکفشک از استفاده جای ه سرازیری درشیب گرفتن قرار هنهاا در عالوه ه .کرد شارژ

 در و تبدیل الکتریکی انرژی صورت ه را سواردوچرخه و دوچرخه مجموعه جنبشی انرژی توانمی
 و گرددمی انرژی مصرف منحنی شدن یکنواخت موجب عملکرد این مجموعه. نمود ذخیره  اتری
 .کرد خواهد ا ساس منفی و مثبت درشیب یکنواختی فشار سواردوچرخه

 :هدف بازار
 ها، مراکز تفریحی، تجاری و گردشهریهرداریش 

            سازیهای دوچرخهرکتش 

 سطح کشور ای و توزیع دوچرخه درها و مراکز زنجیرهروشهاهف 

قرارداد فروش تعدادی است. ضمناً  صنعتینیمهمحصول در مر له تولید  :وضعیت آخرین

 نیز منعقد گردیده است.

  های پیش رورویداد

 تهران، شهرک قدس، انتهای  لوار شهید دادمان، پژوهشهاه نیرو

 

 

 88581968نما ر:  88590492تلفن: 
www.eptp.ir 
info@eptp.ir 
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