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 هفتمشماره  9359ماه  آذر و دی

  

 خوانید :در این شماره می

 نخست سخن 

درباره پارک  باید آنچه که "تهیه کتابچه  

 "علم و فناوری بدانید

 واحدهای فناور برتر مرکزانتخاب  

 های کارآفرینمدیریت موفق تیم 

 شده احصاء کشور در موجود حمایتی قوانین انبوه دل از فراوان تاب و آب با قانونی
 بخش دستورالعملها، قوانین، از بیشتری حجم تواند می تر عمیق مطالعات قطعاً و

 فرط از آنها از برخی که دهد قرار ما روی پیش را...  و ها نامه آیین ها، نامه
 بسیار و باور قابل غیر( اندرکاران دست حتی و) فناوران ذهن برای ماندن متروک

 و علم عرصه اندرکاران دست همه که اصلی پرسش. نماید می دسترس از دور
 وجود با چرا که است این بپرسند خود از باید سازمانی های رده همه در فناوری
 گسترش وضعیت سخنان و متون در نانوشته و نوشته های حمایت از انبوهی حجم
 با مرتبط موضوعات منظر از بویژه پایداری شرایط از همچنان بنیان دانش اقتصاد
 این با و دست این از مسائلی گرچه نیست؟ اقتصادی و مالی مباحث و بازار

 دهی شکل نیازمند باشد، حل راه تبیین و شناسایی نیازمند آنکه از بیش گستردگی
 نمود غفلت نیز نکته این از توان نمی اما است، مسأله صورت دقیق بندی ساختار و

 عرصه در که) بنیان دانش محصوالت بازار بدنه در جدی عزم ایجاد بدون که
 ایجاد و نوپا شرکتهای موفقیت به نباید( است دولتی اغلب انرژی، و برق صنعت
 که مادامی دیگر بعبارت. داشت امید پایه دانش اقتصاد زمینه در جهنده حرکت
 ریسکهای پذیرش به جدی تصمیم نیرو، وزارت مختلف بخشهای ارشد مدیران
 به تنها آنها از استفاده و نگیرند داخلی بنیان دانش محصوالت از استفاده با همراه

 شود، محدود طوالنی عملکرد مدت برای آنهم( pilot) آزمایشی نمونه دو یا یک
 قبل از خود، فناورانه و فنی توان به اتکاه با تواند می بنیانی دانش شرکت کمتر
 اندک دریافتی، تسهیالت بازپرداخت منـــض بنیان دانش محصوالت فروش
. کند فکر توسعه و دـــرش و اءقب موضوعات به و بأیستد خود پای روی اندک
 چه عملیاتی، هایالیه در بویژه نیرو وزارت ارشد مدیران اینجاست پرسش اکنون
 والتـــمحص از جدی حمایت در خود یـــمل و یـــاخالق دـــتعه به زمانی

  کرد؟ خواهند عمل رقـــب و آب صنعت اورـــفن هایشرکت و یانــبن شــــدان

 سخن نخست
 البتـه  و قـدیمی  هـای  دغدغـه  بـا  سال، پایانی ماههای به رسیدن
 خصوصی بخش شرکتهای و پیمانکاران و دولتی کارفرمایان آشنای

 از ماههـا  گـاه  که است همراه هایی پروژه های بدهی و تعهدات مالی تأمین برای
 از هـم  متأسفانه دیرین، های دغدغه این اما امسال. گذرد می آنها تحویل و انجام
 اسـت  بوده همراه نامبارکی البته و چشمگیر رشد با کمیت نظر از هم و کیفیت نظر
 و کشـور  تجـارت  و صـنعت  عرصـه  کـالن  و خرد فعاالن عمده بخش گریبان که

 پرغصه قصه. است گرفته را بنیان دانش و فناور شرکتهای از بسیاری اولی بطریق
 موانع و دشوار مسیر از بنیان دانش شرکتهای قالب در کشور این متخصصین عبور

 متقاعد برای تالش آن از پس و سازی نمونه تا اولیه ایده گیری شکل از مردافکن
 از نمونـه  یـک  آزمـون  و نصـب  اجازه برای( دولتی بخش در بویژه) کاربران کردن

 بـا  را کشور در مرجع آزمایشگاههای مهمترین تأییدیه گاه که) تولیدشده محصول
 قابـل  غیـر  و غریـب  و عجیـب  شـرایط  قبال در مجوز این اخذ و( دارد همراه خود

 تعداد فروش توان نهایت در و خارجی تر پایین سطح حتی تولیدکنندگان با مقایسه
 و عزم چنانچه که انجامد می تلخ پایانی به اغلب متأسفانه محصوالت از محدودی

 تالشـگران  و منـدان  دغدغه همه کام تواند می نباشد آن بر غلبه برای جدی اراده
 معوق مطالبات وصول توان عدم. بیازارد پایان بی تلخی با را فناوری و علم عرصه

 گـردش  در سـرمایه  دیرینـه  مشـکل  بـا  سـو  یـک  از که را بنیان دانش شرکتهای
 بـه  دسـت  خـود  ارزش زنجیره عملیات مالی تأمین برای دیگر سوی از و مواجهند
 ای پدیده معرض در اند شده حداقلی سودهای نرخ با و حمایتی وامهای اخذ دامان
 بدین. نهاد نام «شکوفایی از پیش ورشکستگی» را آن بتوان شاید که دهد می قرار

 بازاریـابی  و سـاخت  تـوان  عـدم  و دریـافتی  وامهای اقساط بازپرداخت عدم ترتیب
 کنـد،  مـی  گفتـه  پیش مشکالت دچار را مزبور شرکت آنکه بر عالوه محصوالت،

 فناورانـه  تالش عرصه به ورود برای نیز را فناوران و متخصصان سایر های انگیزه
 کـاهش  جـو  این خود سطور این راقم. برد می بین از پایه دانش ثروت خلق برای
 تـوان  بـالقوه  بصـورت  کـه  متخصصانی و فناوران از بسیاری با گفتگو در را انگیزه
 بـه  نگـاهی  البته و است کرده مشاهده دارند را دانش بر مبتنی کار و کسب برپایی
 مراکـز  و فنـاوری  و علم پارکهای در آنها موفقیت میزان و طرحها پذیرش وضعیت

 کـه  اسـت  حالی در این. بگذارد صحه گفته بر نیز آماری منظر از بتواند شاید رشد
 چنـدانی  خـالء  با رسمی و قانونی نظر از مسأله این کارشناسان، از بسیاری بگمان
  مصرح گزاره یکصد از بیش شده، انجام محدود مطالعه یک در تنها. نیست مواجه

 مرکز انتشارات
آنچه "در این شماره از پیک رویش کتابچه

معرفـی   "که باید درباره پارک علـم و فنـاوری بدانیـد   
تواند آگـاهی  اطالعات حاوی این کتابچه می گردد.می

های به پژوهشگران و فناوران در خصوص پارک جزیی
مشتمل بر مقدمه  کتابچهارائه دهد . این علم و فناوری 

، معرفی مرکز توسعه فناوری صـنعت بـرق و انـرژی ،    
 .باشدمیهای مرکز برنامه و فعالیت وهای ویژه مرکز مزیت
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 اندیشیبیستمین نشست همبرگزاری 

هـای فنـاور مسـتقر در مرکـز توسـعه فنـاوری صـنعت        واحـد بیستمین نشست هم اندیشـی  
پژوهشـگاه نیـرو بـا ح ـور     در محـل سـالن همـایش حـاف       9/91/59انرژی مـورخ   برق و

مهنـدس فتحعلـی مـدیر عامـل صـندوق       آقـای   ،پژوهشـگاه نیـرو    محتـرم  ریاسـت زاده دکتر قاضیآقای 
  . برگزار گردیدهای مستقر در مرکز و شرکتفناوری  پژوهش و

سدارینا سیسدتم   و  بهدره ورا  نیدرو اندر ی   ،  بدر  درود کلیدد  هـای  در این نشست از شرکت

ــز در ســال    شددری  ــر مســتقر در مرک ــاور برت ــوان ســه شــرکت فن ــه عن ــدیر و 59-59ب ــدا تق ــا اه ی ب

  . دانی به عمل آمدیادبودی از انها قدر

ه فناوری ـــمرکز توسع رق و انرژی وـــکاری بین مرکز توسعه فناوری صنعت بـــسند هم نین دوـــهمچ
رفته ـــستم های اندازه گیری پیشـــعه فناوری سیـــرکز توســـرق و انرژی و مــب هوشمند آب وشبکه 

های دانش تــزوم همکاری و حمایت از شرکـــبر ل هـــدر جلس ادل شد وــنیروگاهی در این نشست تب
، ها ــدر انت . گردیدید ـــیان و فناور تاکـــبن
 رانــمدیش و پاسخی بین ــــسه پرســـجل
ل صندوق ـــرعامــاور و مدیـــهای فنرکتـــش

وص  دریافت ـــاوری در خصـــش و فنـــپژوه
 رفت .ـــورت پذیـص و اعتبارات مالی  هیالتــــتس

  ضو جدید خانوادهع

 آریامروارید زیبا

جدیدترین ع و خانواده مرکز توسعه فناوری صـنعت بـرق وانـرژی شـرکت آریـا مرواریـد زیبـا مـی باشـد          
ــرح   ــا ط ــه ب ــت   "ک ــاخت تس ــی وس ــدرت   OLTCطراح ــفورماتورهای ق ــرای ترانس ــد  "ب ــز رش در مرک

 مستقر گردیده است.
فورماتورهای قدرت ـــرق، ترانســـکه توزیع بــــها تا شبتریکی از نیروگاهـــرژی الکــــدر انتقال ان

اژ در ترانسفورماتورهای ـــفه تنظیم ولتـــباشند. وظییز میـــترین تجهمتـــقیترین و گرانلیـــاص

است که درون  On-Load Tap Changer (OLTC)یزی به نام ـــده تجهـــقدرت بر عه
دون ـــسازد تا بادر میــــاتور را قـــاسازی شده است. این تجهیز ترانسفورمـــفورماتور جـــترانس

ب ـــتواند سبب آسیمی OLTC. معیوب شدن  ظیم کندــــاژ خروجی را تنـــع شدن بار خروجی، ولتـــقط
،  ستـــراحی این دستگاه تــــدر ط . رق را ناپایدار کندـــفورماتور و قطع برق شده و شبکه بـــبه ترانس

یابی این بـــگاهی جهت تست و عیـــ، دست OLTC  ت ــرد و نحوه تســی عملکـــبایستی با بررس
. این دستگاه باید به صورتی طراحی شود تا بتواند بدون باز کردن  راحی و ساخته شودــــتجهیز ط

 هاترهای الکتریکی به بوشینگــــ، از طریق اعمال پارام از آن OLTCترانسفورماتور و بیرون آوردن بخش 
 . ک کندــــر کمـــب به کاربیـــل عـــمورد کشف محت قرار داده و در ـــرا مورد تس OLTC، عملکرد 

  اخبار مرکز

 چهارموچهلبرگزاری شورای

ــارمین نشســـت شـــورای مرکـــز مـــورخ   چهـــل وچهـ
ــد.   49/8/59 ــزار گردی ــش برگ ــاختمان روی ــل س  در مح

ــا موضــو     ــرح ب ــک ط ــن نشســت ی ــی و  "در ای طراح
ــازده   ــر ب ــو پ ــاخت درای ــنعتی س ــای ص ــورد  "موتوره م

 بحث وبررسی قـرار گرفـت. هـدز از اجـرای ایـن طـرح      
ــت.      ــنعتی اس ــور ص ــور موت ــوعی درای ــاخت ن ــو س درای

موتورهـای صــنعتی از جملـه موتورهــای القـایی بــا شــار    
توسط اینـورتر موجـب عملکـرد موتـور در بـازدهی       ،نامی

. گـردد مـی  کـاری  هـای بـازه  از ایپایین در بخش عمـده 
 شـار  سـطح  تنظـیم  جهـت  کنترلـی  یسـتم س اصـالح  لـذا 

 رانـدمان  بهبـود  موجـب  زیـادی  حـدود  تـا  تواندمی موتور
 سیســتم از اسـتفاده  .کـاری گــردد  مختلــف هـای بـازه  در

ق مصـرفی  بـر  هزینـه  کـاهش  موجـب  پیشـنهادی  درایو
ــابراین گــردد،مــی  خریــد جهــت شــده صــرز هزینــه بن

 در. گـردد مـی  مسـتهلک  مـاه  چنـد  از پـس  درایو سیستم
 و متعــدد هــایقابلیــت دارای محصــول ایــن حــال عــین

ــدازیراه همچــون عمــومی ــرم ان  کــاهش نتیجــه در و ن
ــان راه ــدازی،جری ــرل ان ــدون کنت ــور ب ــرعت سنس  و س

 حفاظـت  و سـرعت  سنسـور  نصـب  هزینـه  کاهش بالطبع
تـــرین از مهـــم. باشـــدمـــی خطاهـــا انـــوا  برابـــر در

دستاوردهای این طـرح، افـزایش دانـش فنـی و سـاخت      
ــه  ــی نمون ــول م ــن محص ــاب  ای ــل انتخ ــد.اهم دالی باش

 های مصرز انرژی است.طرح، کاهش هزینه

های فنی در نهایت شورا مقرر نمود این طرح از منظر جنبه
و همچنین صرفه اقتصادی استفاده از محصول از دیدگاه 

 مشتریان مورد بررسی مجدد قرار گیرد.

 ح ور در نمایشگاه

ــتاوردهای هفـــدهمین نمایشـــگاه   دسـ
ــژوهش ، ــاوری و پ ــازار از   فن ــن ب  49ف

ــت  ــاه  48لغای ــگاه    9359آذرم ــی نمایش ــل دایم در مح
هــای بــین الملــل تهــران  برگــزار گردیــد .درایــن       

ــگاه ، 89نمایشـــگاه ، ــگاه ، 33دانشـ ــارک  31پژوهشـ پـ
ــاوری ، ــم وفن ــد و 3عل ــز رش ــی و  84مرک ــه دولت موسس

خصوصــی شــامل مراکــز خــدماتی وصــنعتی ،جدیــدترین 
اوردهای پژوهشـــی و فنـــاوری خـــود را عرضـــه دســـت

کردنـد.رونمایی از طــرح هــا و محصــوالت دانــش بنیــان  
رح هـای  در این نمایشگاه در غرفـه ویـژه رونمـایی از طـ    

مرکــز توسـعه فنــاوری  منتخـب فنـاوری انجــام گردیـد .    
صــنعت بــرق وانــرژی نیــز بــا ح ــور در ایــن نمایشــگاه 

مورد بازدیـد بسـیاری   
از پژوهشــگران حــوزه 

ــ ــصــ  رق وـنعت بــ
  رار گرفت.ـرژی قـان
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 بیشتر بدانیم :
  های کارآفرینهفت راه برای مدیریت موفق تیم

ای بـرای موفقیـت در کـارآفرینی وجـود     یکی از اصول مهم که هرکس برای شرو  یـک کسـب و کـار بایـد بدانـد ایـن اسـت کـه هـیا فرمـول سـاده           

 شوید.انفرادی، به هر حال در مسیر توسعه آن با انوا  خطرها و مشکالت مواجه میندارد. چه شرکت شما به صورت تیمی مدیریت شود و یا 

 رفتـار  در تغییـر  ماننـد  خـارجی  مسـایل  همچنـین  و تجـاری  اسـتراتژی  توسـعه  هـا بـا مسـایل داخلـی زیـادی از جملـه سـاخت محصـول و        آپگـذاران اسـتارت  بنیان

 کنیم.ریت یک تیم موفق را معرفی میمدی و هاچالش این بر غلبه برای روش هفت اینجا در. شوندمی مواجه بازاری و اقتصادی نوسانات و مشتری

 رهبری هدفمند -1

آپ نیازمنـد صـرز زمـان و حوصـله و انتخـاب      آپ نیازمند مـدیران قـوی اسـت کـه تـیم را بـرای حرکـت سـریع و هدفمنـد تشـویق کننـد. کـار در اسـتارت             استارت

گـذاری  کننـد. مـدیران بایـد بتواننـد بـا هـدز پایـه       شـان در کارهـا، تـیم را مـدیریت مـی     پشتیبانی از اع ـای تـیم و مشـارکت   مدیرانی است که در شرایط سخت با 

 رو باشند.واحدهای منسجم و قوی آماده رفع تمامی مشکالت پیش

 ها بطور منظمبیا  دیدگاه -2

ـ        توانایی مدیر در مشخص کـردن و جهـت   اتی در دهـی بـه تـیم در مسـیر درسـت، یـک مسـاله حی

هـای بلنـد مـدت    کسب موفقیت برای سازمان اسـت. در رابطـه بـا مسـیر تولیـد محصـول و هـدز       

حــل خودتــان اع ـای تــیم خــود صـحبت کنیــد. ضــرورت مسـاله و اهمیــت راه   بــا و کوتـاه مــدت  

حـل مشـکل را خیلـی خـوب     برای دنیـا را بایـد نشـان دهیـد. یـک تـیم کـارآفرین بایـد بتوانـد راه         

 برای شنوندگان بیان کند. تجسم و بطرز قابل فهمی

 شنونده خوبی باشید -3

کننـد. چـون   هـای ارزشـمند خـوب گـوش دادن اسـت کـه خیلـی افـراد بـه آن توجـه نمـی           گذار باید از تجارب و دانش جامعه بهره ببرد. یکـی از مهـارت  یک سرمایه

هـای کلیـدی مشـورت    کنیـد. در پرداخـت بـه یـک موضـو  از بخـش      هـا و نظراتشـان توجـه    اع ای تیمتان در اولویت هسـتند بایـد بدانیـد چـه زمـانی بـه دیـدگاه       

 های پیشنهادی تیم را آنالیز و ترکیب کنید.بگیرید و در مواقع نیاز استراتژی

 توجه به زما  نوآوری -4

 جدیـد  فرآینـدهای  و ابزارهـا  مـداوم  دادن اع ـای تـیم شـود. خالقیـت بـه معنـای تولیـد       تواند منجر به شکست در مقابـل رقیبـان و حتـی از دسـت    عدم خالقیت می

توانـد منـابع را اتـالز کنـد و یـا بـازدهی تـیم را پـایین بیـاورد. بایـد بدانیـد چـه زمـانی را بـرای سـاخت، پرداخـت و                 لید مداوم محصوالت جدید میتو صرز. نیست

گـذاران و مهمتـر از   نظـرات اع ـای تـیم، سـرمایه     تـان را بازسـازی کنیـد. بـا گـوش کـردن بـه       تان صرز و حتی چه زمانی محصول و خـدمات بهبود برنامه تجاری

 بینی کنید.توانید نوسانات بازار را پیشتان خیلی بهتر میهایه مشتریهم

 مدیریت با منابع موجود -5

دهیـد  تحویـل مـی  منـد شـوند. وقتـی طـرح تجاریتـان را      کننـد تـا از آن بـه بهتـرین نـو  بهـره      مدیران قوی روی تقویت نقاط قوت منحصربفرد تیم خود تمرکز مـی 

هـای تـیم بـرای حرکـت در مسـیر درسـت و مطـابق بـا         هـا و تجـارب خـود، بـروی فعالیـت     تان آگاه باشـید. بـا اسـتفاده از داده   هایباید به محدودیت منابع و توانایی

  ود، نهراسید.عظیمی که بر دوش شما خواهد ب کنید. هنگام افزایش مقیاس شرکت از مسئولیتبودجه و زمان بطور منظم نظارت می

 تصمیم گیری سریع در شرایط بحرانی -6

گیـری سـریع و در عـین حـال آگاهانـه را حتـی در       گیـری وجـود نـدارد. مـدیران نمونـه، توانـایی تصـمیم       در تجارت همیشه داده، زمان و منابع کامـل بـرای تصـمیم   

ک نکنیـد و تصـمیم قـاطع و هوشـمند را بـرای فـاز بعـدی رشـد کسـب و          هـای خـود شـ   شرایط بحرانی دارند. با داشتن یک تـیم کـارآفرین رو بـه رشـد در تصـمیم     

 کارتان بگیرید.

 جذب استعدادهای ناب -7

آپ بعنـوان یـک کـارآفرین بسـیار مـبهم اسـت،       جذب افراد بااستعداد در شـرایطی کـه آینـده آنهـا در اسـتارت     

ت. اگـر افـرادی   ای هـر کـارآفرین بـالقوه ارتباطـات فرصـت مناسـبی اسـ       کار سختی است. بـرای رشـد حرفـه   

پـذیری بـاال و توانـایی تحمـل شـرایط مـبهم کـاری را        شـوند قـدرت ریسـک   آپ شما جذب میکه به استارت

هـای  هـا و شکسـت  کننـد. درگیـری کارآفرینـان در موفقیـت    به سـرعت تـیم شـما را تـرک مـی      باشند نداشته

  اند.و یا حتی سرمایه خود را فدا کردهمنافع  ، برای آن که است، تجارتیتیم ضروری 

 www.nanomatch.irبرگرفته از وبسایت : 
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  مرکز تاوردهایدس

 تســتهای انجــام از پــس، آندداا انددر ی گسددترا   شددرکت

ــق ــادیر مکرروتطبی ــای آزمایشــگاهی مق ــول گازه ــن در محل ــفورماتوربا روغ  ترانس
ــدازه ــر شــده نصــب GasMonG2 دســتگاه توســط شــده گیــری مقادیران  روی ب

ــان ــرانس هم ــورد ت ــر م ــط نظ ــان توس ــد کارشناس ــرل واح ــت کنت ــرکت کیفی  ش
ــفو،موفق ــه ایرانترنس ــت ب ــد دریاف ــی تایی ــرکت نآ کتب ــفارش ش ــتگاه 7 وس  دس

 ایـن  همچنـین .اسـت  گردیـده  گـاز  مونیتورینگ
ــرکت ــا شـ ــور بـ ــگاه در ح ـ ــانبی نمایشـ  جـ
 صـورت  ومـذاکرات  بـرق  المللـی  بـین  کنفرانس
ــه ــق گرفت ــه موف ــذ ب ــت اخ  درخواســت و موافق
 بـرای  مازنـدران  ای منطقـه  بـرق  شـرکت  کتبی
 .گردید  GasMonG2 تگاهــدس یک خرید

             درفد  اندر ی   ؛ معرفی واحـدهای مرکـز  

 مهدی جعفری محمد: عامل مدیر  
 19/13/59: مرکز در استقرار تاریخ 

 88989734: تماس شماره 

  jafari.kang@gmail.com : الکترونیک پست 

 :محوری ایده
 هندل تست و بالک تست رله، تست تجهیزات ساخت و طراحی

 :فعالیت زمینه
 دیگر صنایع و برق صنعت به مربوط تجهیزات تولید

 :طرح خالصه 
ــرای از هـــدز ــن اجـ ــرح، ایـ ــاخت و طراحـــی طـ ــه سـ ــایرلـ  هـ

ــاظتی ــرای حف ــت ب ــه ایدوره تس ــایرل ــاظتی ه ــت حف ــایپس ــال ه  و انتق
 هــای نمونــه از بــرداریالگــو  طریــق از طــرح ایــن . باشــدمــی توزیــع

ــارجی ــان خـ ــا همزمـ ــع بـ ــواقص رفـ ــاآن نـ ــام هـ ــد انجـ ــد خواهـ  در. شـ
ــتای ــرای راسـ ــن اجـ ــده ایـ ــد ایـ ــاور واحـ ــه فنـ ــاینمونـ ــاخت هـ  سـ

ــرکت ــایشـ ــنس، هـ ــورد را GE و Areva زیمـ ــی مـ ــی و بررسـ  مهندسـ

 .است داده قرار معکوس

 :هدف بازار
 توزیع فوق و توزیع های پست

 صنعتی های سایرمجموعه و تولید و انتقال هایپست    

 :وضعیت آخرین
ــه ــه نمون ــول اولی ــاخته محص ــده س ــای و ش ــوردی آزمونه ــز م  نی

ــام ــده انج ــتا ش ــرکت. س ــال در ش ــه ح ــزی برنام ــرای ری ــد ب ــوه تولی  انب
ــول ــور و محص ــان بط ــی همزم ــا رایزن ــرکای ب ــاری ش ــارجی تج ــرای خ  ب

  .است صادرات توسعه

شدرکت زیبدو   برگزاری نمایشـگاه در طبقـه همکـف سـاختمان رویـش توسـط        

بــا ایــده محــوری طراحــی وســاخت سیســتم هــای هیبریــدی   فددن آور پددار 

ــط     ــک ومتوس ــارز کوچ ــرای مص ــی (ب ــیدی ودیزل ــرژی تجدیدپذیر)بادی،خورش ان
که مـورد بازدیـد مـدیرعامل ،معـاون فنـی و معـاون بهـره وری انـرژی وهمچنـین          
ــران      ــرژی ایـ ــرز انـ ــازی مصـ ــه سـ ــازمان بهینـ ــومی سـ ــط عمـ ــدیر روابـ مـ

یــین کننــده معیارهــای اســتاندارد ســازمان ملــی      )ســابا(وهمچنین معــاون تع 
 گاه آزاد اسالمی قرار گرفت.ـــــتصادی دانشــــمعاون اق استاندارد ایران و

هـای مسـتمر موفـق شـد از معاونـت       طـی تـالش   شرکت لیا  آریاتش صدبا 

ــوزه        ــنعتی در ح ــان ص ــش بنی ــوز دان ــوری مج ــت جمه ــاوری ریاس ــی وفن علم
 وآزمایشگاهی را کسب نماید.تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید 

عتی بعد ازگذراندن ــــوز دانش بنیان صنـــذ مجــــشایان ذکر است که اخ
ان ــــهی برای بازرســــدد توجیــــات متعـــی وجلســـراحل  پیچیده علمــــم
 ذیرد.ــپـــوری صــــــــورت میت جمهــــناوری ریاســـف اونت علمی وــــمع

 روپیش رویدادهای

تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، 

 تلگرام ل اطالع رسانی مرکز دراانک  پژوهشگاه نیرو

 99498889نمابر:   99489588تلفن: 

www.eptp.ir 
info@eptp.ir 
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