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سخن نخست
سال  1396را در حالی به پایان میرسانیم که علیرغم گشایشهای اندک
برای کسب و کار شرکتهای دانشبنیان و واحدهای فناور ،هنوز موانع و
مشکالت مهمی بر سر راه بقاء ،رشد و شتاب بخشیدن به روند پیشرفت و
تقویت این شرکتها وجود دارد .نرخ باالی تسهیالت اعطایی به شرکتها،
عدم همکاری بانکهای کشور در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش آنها،
عدم توجه و حمایت عملی جمع کثیری از مدیران ارشد کشور در خرید
محصوالت ساخت داخل ،بوروکراسی وسیع ،وجود رانتهای داخلی فروش
محصوالت خارجی ،عدمدسترسی به بازارهای جهانی و نبود بازار مناسب
داخلی برای محصوالت شرکتهای دانشبنیان ،و سرانجام عدم شفافیت
قوانین حمایتی و نظایر آن مسایلی هستند که باید در سال آینده برای آنها
فکر اساسی شود .نگاههای به خارج ،خریدهای بی رویه محصوالت خارجی
که در موارد متعددی نمونه ساخت داخل باکیفیت تر آنها وجود دارد (در
حوزه برق و انرژی چنین محصوالتی فراوانند) ،و اولویت دهی به محصوالت
خارجی در اغلب مناقصهها ،،عمال شرکتهای دانش بنیان و فناورانه را به
سمت ورشکستگی تدریجی و بیانگیزگی مدیران آنها پیش میبرد.
مسئوالن و کارگزاران کشور بایستی باور کنند که اعطای تسهیالت مالی با
نرخ های رایج به سازندگان داخلی راه حل مناسبی نیست و باید در کنار
این حمایت ،به مسائل مهمتری نظیر فرهنگ سازی در میان مدیران
تصمیمگیر ،ایجاد زمینههای مساعد برای سرمایهگذاریهای ریسکپذیر،
و ظرفیتسازی در کشور برای ترغیب و افزایش تقاضا برای خرید و مصرف
محصوالت داخلی اهتمام ورزید.
برای تسریع در فرآیند رشد شرکتهای دانشبنیان ،رفع موانع بیان شده

کافی به شرکت های دانش بنیان
 فرهنگسازی در جهت خرید محصوالت دانشبنیان از طریق تشویقو حمایت از صنایع داخلی با پرداخت یارانه جهت خرید این محصوالت در
مقابل محصوالت رقبای خارجی
 ایجاد بسترهای حمایتی مالی از شرکتهای دانشبنیان برای أخذاستانداردهای فنی ،مدیریتی و تجاری جهانی و ورود به عرصههای
بینالمللی و نمایشگاههای بینالمللی
 آموزش و حمایت از شرکتهایدانشبنیان در تجاریسازی و بازاریابی.تا زمانی که باور عمومی بر این نباشد که بایستی از شرکتهای دانشبنیان
و تولید کننده های داخلی به معنای واقعی آن حمایت کرد اقتصاد مقاومتی
و توسعه همه جانبه کشور شکل نگرفته و وابستگیها به خارج قطع
نمیشود .بدون تردید تکیه بر تولید داخل و سیاست مستقل ،میتواند
فشارهای اقتصادی غرب را خنثی کند .بحرانهای مالی ،اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی غرب نشان داده است که اقتصاد خود اتکا ،تنها تضمین
کننده موفقیت در توسعه و پیشرفت محسوب میشود؛ به طوریکه حتی
کشورهای اروپایی به فکر تغییر ساختارهای اقتصادی خود به سوی الگوی

ضروری است .بر این اساس راهکارهای زیر پیشنهاد میشود:
 بازنگری ساختاری و حرکت به سوی یکپارچگی ساختاری توسعهی بیش از پیش صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر دولتی و کار و منابع بومی خود اهتمام دارند .امیدواریم در سال آینده با رفع موانعحمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناورانه ،شاهد رشد و شکوفایی کشور
غیردولتی
 ارائهی بیش از پیش وامهای با بهرهی پایین یا بدون بهره با زمان تنفس عزیزمان باشیم.متکی بر بازار داخلی هستند و به رونق تولید ملی و حمایت از سرمایه و
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اخبار مرکز
الف) حضور مرکز توسعه
فناوری صنعت برق و انرژی در

ب) برگزاری جلسه آغاز به کار
دو واحد فناور جدید

در اسفند ماه سال جاری ،مرکز توسعه فناوری
پنجمین همایش ساخت داخل و
صنعت برق و انرژی در راستای سیاستهای
بازسازی قطعات نیروگاهی شیراز
اقتصاد مقاومتی و حمایت از واحدهای فناور و
پنجمین همایش ساخت داخل و بازسازی شرکتهای دانشبنیان دو عضو فناور جدید دیگر
قطعات نیروگاهی در تاریخهای  2و  3اسفند ماه را در خانواده خود جای داد.
سال  96در سالن همایشهای ساختمان قدیم
برق منطقهای فارس در شهر شیراز برگزار شد.

مورد تأیید واقع شد .طرح سوم با عنوان "طراحی،
ساخت و انتقال فناوری سیستمهای پیل
سوختی با توان  5کیلووات" نیز پس از نقد و
بررسی توسط اعضای کمیته با توجه به ملی بودن
طرح ،برای استقرار در مرکز مناسب تشخیص داده
نشد و پیشنهاد ارجاع آن به واحدهای دیگر
پژوهشگاه مطرح گردید.

عضو جدید خانواده
شرکت گسترش حرارت مطبوع نور
این شرکت با طرح" طراحی و تولید  DDCهای
واحدهای فناور انرژی سنج آراز ماهان با

در نمایشگاه جانبی این همایش که تعدادی از
فعاالن عرصه صنعت برق حضور داشتند سه
واحد فناور آنام انرژی گستران ،پترو کانی
نیکان و سپاهان ترانس امین نیز در غرفه

ایده محوری "طراحی و ساخت کنتور هوشمند
برق با الزامات طرح فهام و بر اساس پروتکل
ارتباطی  " DLMSو نیرو گستران سادات
کیا با ایده محوری"طراحی ،ساخت و پیادهسازی
توربین بادی عمود محور کیلوواتی با تجهیز

مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در
این نمایشگاه شرکت کردند و محصوالت خود را
در زمینههای نیروگاهی مورد عرضه قرار دادند.
هدف مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
از شرکت در این همایش و نمایشگاه معرفی
تجهیزات و تولیدات ساخت داخل
شرکتهای تحت حمایت مرکز است چرا که فتوولتائیک و باتری" رسماً فعالیت خود را در
استفاده از کاالی ایرانی به عنوان یکی از مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی آغاز
موثرترین راهبردها در حمایت از تولید داخلی نمودند.
محسوب میشود .تولیدکنندگان داخلی نیاز
دارند تا دستگاه های اجرایی با اعتماد به
ج) برگزاری کمیته پذیرش

ساختمان

هوشمند

با

پشتیبانی

از

پروتکلهای  MODBUS ،KNXو "TCP/IP
در مرکز مستقر شده است.
یک ساختمان هوشمند شامل مجموعهای از
تجهیزات سختافزاری شامل سنسورها ،عملگرها،
 DDCو تجهیزات شبکه میباشد که بر روی
بستر نرمافزاری پیاده شدهاند.
در اجرای ساختمان هوشمند تولید  DDCو نرم
افزارهای کاربردی دارای ارزش افزوده باالیی
میباشد و ساالنه مقدار قابل توجهی ارز به جهت
واردات محصول نهایی این حوزه از کشور خارج
میشود .با توجه به توانایی مهندسین داخلی ،این
طرح در نظر دارد با استفاده از قطعات اولیه
الکترونیکی(خازن ،مقاومت ،سنسور ،رله،

کمیته پذیرش اسفند ماه  1396با
سه طرح فناورانه با عناوین ذیل
تشکیل شد:
طرح اول با عنوان "طراحی و ساخت آشکار
سازهای خطای شبکه هوایی فوق کم
مصرف و مجهز به تجهیزات مخابراتی و
ماژول جی پی اس" که پس از نقد و بررسی
اعضای کمیته مورد تأیید قرار گرفت .طرح دوم
با عنوان "طراحی ،ساخت و بومیسازی

محصوالت آنان ،این کاالها را به انواع مشابه
خارجی ترجیح دهند و بدین ترتیب به حرکت
شیرین با استفاده از انرژی خورشیدی" نیز
چرخه اقتصادی و توسعه کشور کمک کنند.
مورد نقد و بررسی اعضای کمیته قرار گرفت و
تالیبالیتبل
سیستم سیار تولید همزمان برق و آب

میکروکنت رلر و غیره) که تولید آنها در کشور
صرفه اقتصادی ندارد ،کنترلکنندههای تحت
شبکه و مطابق با پروتکلهای روز دنیا را در داخل
تولید نماید و با توسعه نرمافزاری محصوالت
تولیدی ،ارزش افزوده باال به واسطه امکان رقابت
و فروش گسترده را به ارمغان آورد.
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نگاهی به عملکرد مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی در سال 1396
عملکرد واحد فناوری

 مبانی قراردادهای انتقال فناوری و همکاریهای فناورانه -نوآوری در مدل کسب و کار :نقش اندیشه و نگرش

اهم فعالیتهای واحد فناوری مرکز در راستای برنامه عملیاتی
سال  96به شرح ذیل است:

 -3برگزاری دو کارگاه آموزشی جنبی نمایشگاه بین المللی صنعت

 -1پایش ،راهبری ،نظارت و ارزیابی مستمر واحدهای تحت حمایت

برق مشهد

 برگزاری  9نشست هماندیشی ماهانه با حضور شرکتهای تحت حمایتمرکز و دعوت از میهمانان و سخنرانان جهت ارائه مطالب آموزشی مورد
نیاز شرکتهای فناور
 پایش مداوم عملکرد شرکتها از طریق سرکشیهای دورهای و برگزاریجلسات مشترک
 کارشناسی ،اخذ گزارش های عملکرد فصلی ،ارائه مشاورههای مدیریتی برگزاری مداوم جلسات شروع به کار ( )Kick-off-meetingsواحدهایفناور
 ارزیابی سالیانه شرکتهای تحت حمایت ،رتبهبندی و انتخابشرکتهای برتر مرکز
 تدوین گزارش ارزیابی شرکتها در بازه زمانی مهر  95لغایت مهر  96وبررسی نرخ رشد آنها
 -2برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی در تهران و اهواز شامل:
 آشنایی با مجموعه قوانین دانش بنیان، ارزشگذاری فناوری و تحلیل مالی، مهارتهای تحلیل ،ارزیابی و داوری پیشنهادات فناورانه، -مالکیت داراییهای فکری،

 اهمیت قابلیت اطمینان در تجهیزات صنعتی مبانی ارزشگذاری داراییهای فکری -4برگزاری دو نشست تخصصی با حضور شرکت های منتخب
مرکز در سازمان آب و برق خوزستان:
 شرکتهای فعال در حوزه پایش و بهبود عملکرد تجهیزات شرکتهای فعال در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر -5برگزاری  17نشست شبکهها(خوشهها)ی فناوری با حضور
شرکتهای تحت حمایت و فعاالن حوزههای مربوطه شامل :
 سه دوره نشستهای شبکههای فناوری مرکز در حوزه تشخیص خطاو حفاظت
 سه دوره نشستهای شبکههای فناوری مرکز در حوزه پوشش وخوردگی
 هشت دوره نشستهای شبکههای فناوری مرکز در حوزه پایش و بهبودعملکرد
 دو دوره نشستهای شبکههای فناوری مرکز در حوزه تجدیدپذیر -راهاندازی نشستهای شبکههای فناوری مرکز در حوزه نور و روشنایی
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عملکرد واحد روابط عمومی
واحد روابط عمومی مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی
در راستای وظایف ذاتی خود و در جهت نیل به اهداف و مأموریتهای
حمایتی و تبلیغی مرکز اقداماتی را به شرح ذیل داشته است:
 -1جمع آوری مطالب ،تهیه ،تدوین و انتشار خبرنامه پیک رویش
( 11مجلد)
 ارسال نسخ فیزیکی خبرنامهپیک رویش به شرکتهای فناور مستقر وحوزههای زیر مجموعه پژوهشگاه نیرو از جمله پژوهشکدهها ،گروههای
پژوهشی ،مشاوران و حوزه ریاست
 ارسال نسخه فیزیکی خبرنامه پیک رویش به شرکت توانیر و معاونتتحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو و همچنین دفتر مدیر کل
برنامهریزی امور فناوری وزارت علوم و فناوری
 ارسال نسخه الکترونیکی خبرنامه پیک رویش در قالب ایمیل برایمدیران ارشد پژوهشگاه نیرو

 تدارک و شرکت در سی و دومین نمایشگاه جانبی کنفرانس بینالمللیبرق در پژوهشگاه نیرو
 تدارک و شرکت در هجدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش،فناوری و فن بازار در نمایشگاه بین المللی تهران
 تدارک و شرکت در نمایشگاه هفته پژوهش پژوهشگاه نیرو تدارک و شرکت در پنجمین همایش ساخت داخل و بازسازی قطعاتنیروگاهی در شهر شیراز

 -2به روزرسانی وب سایت مرکز توسعه فناوری صنعت برق و
انرژی
 انتقال سایت مرکز به هاست پژوهشگاه جهت امنیت و حفظ اطالعات در رسانههای جمعی بارگذاری ماهانه خبرنامه پیک رویش به صورت منظم بر روی سایت  -هماهنگی با شبکه نسیم جهت ضبط برنامه نسیم دانش برای  8واحدو ایجاد آرشیو سالیانه خبرنامه پیک رویش برای سال  95 ،94و 96
فناور مستقر در مرکز و پخش از صدا و سیمای جهموری اسالمی ایران
 تکمیل و قراردادن لگوهای تمامی واحدهای مستقر مرکز در صفحه(واحدهای فناور درود کلید برق ،همیان فن ،بهرهوران نیرو انرژی ،سارینا
اصلی وب سایت و صفحات داخلی شرکتها
سیستم شریف ،لیان آریاتش صبا ،آنام انرژی گستران ،سپاهان ترانس امین
 ایجاد و یکسانسازی صفحات مربوط به واحدهای فناور مستقر درو توان آیریانیک)
مرکز براساس ساختار در وبسایت
 هماهنگی با شبکه خبر جهت ضبط برنامه بر بنیان دانش از  6واحد درج عکس مدیران عامل واحدهای فناور مستقر در مرکز در صفحهفناور مستقر در مرکز و پخش از صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
مربوط به شرکت آنان در وب سایت
 برقراری ارتباط مؤثر با خبرگزاری ایسکا نیوز(حوزه انرژی) ،فانوس و بارگذاری مطالب قسمت بیشتر بدانیم وب سایت به صورت منظم وروزنامه اقتصاد و ...و همچنین ایجاد پل ارتباطی بین این خبرگزاریها و
ماهانه جهت ارتقاء سطح علمی کاربران
واحدهای فناور مستقر در مرکز جهت انعکاس اخبار و دستاوردهای آنان
 درج اخبار و رویدادهای جاری مرکز توسعه فناوری صنعت برق ودر راستای برنامه حمایتی و تبلیغی
انرژی و همچنین دستاوردهای واحدهای فناور مستقر در بخش اخبار
 -6مدیریت نشر و توزیع فراخوان چهارم مرکز توسعه فناوری
وب سایت
صنعت برق و انرژی
 درج تصاویر نشستها ،رویدادها و برخی همایشها در قسمت گالری طراحی ،تدوین و چاپ پوستر فراخوان چهارمتصاویر
 ارسال بیش از  200نسخه فیزیکی پوستر فراخوان به تمامی تکمیل قسمت هماندیشی وب سایت از طریق بارگذاری فایلهایدانشگاههای صنعتی وزارت علوم و تحقیقات ،تعدادی از واحدهای صنعتی
مربوطه( pdfو )pps
دانشگاه آزاد اسالمی ،تمامی شرکتهای توزیع و برق منطقهای سراسر
 طراحی و لینکدهی بخش بنر صفحه اصلی بر اساس رویدادهایکشور ،شرکت توانیر و برخی دیگر از مؤسسات پژوهشی مرتبط
مختلف
 ارسال نسخه الکترونیکی فراخوان ،از طریق ایمیل و بارگذاری آن بر -3ارتباط مستمر و مؤثر با واحدهای فناور مرکز جهت دریافت و
روی سایت
انعکاس اخبار
 -7مجموعه انتشارات کتابچههای آموزشی مرکز:
 انعکاس و درج به موقع اخبار ،اطالعیهها ،کنفرانسها ،همایشها ، کتابچه آنچه که باید درباره مالکیت فکری بدانید.نمایشگاهها و رویدادهای داخلی مرکز در وب سایت ،کانال تلگرام،
 کتابچه آنچه که باید درباره نوعآوری باز بدانید.کانال اینستاگرام مرکز و همچنین ارسال به برخی از خبرگزاری های
 کتابچه آنچه که باید درباره  TRLبدانید.مرتبط با حوزه انرژی
 کتابچه آنچه که باید درباره استارتآپ بدانید. -4حضور و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای ملی
 -8طراحی و چاپ بنر ،استند ،پوستر ،بروشور ،کارت ویزیت و
 تدارک و شرکت در دوازدهمین نمایشگاه صنعت برق ،الکترونیک وتابلوهای معرفی شرکتها
صنایع وابسته در شهر مقدس مشهد
 -5انعکاس اخبار ،فعالیتها و دستاوردهای مرکز و واحدهای فناور
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عملکرد واحد پذیرش
در سال  1396واحد پذیرش مرکز توسعه فناوری صنعت برق
و انرژی طبق روال سابق عهدهدار امور مربوط به جذب و استقرار متقاضیان
بوده است .خدمات ارائه شده به متقاضیان در این دوره یکساله شامل:
پاسخگویی به متقاضیان استقرار ،تحلیل امکانسنجی طرح و تکمیل
پرونده آنها ،ارائه مشاورههای فنی ،مالی و کسب و کار ،همچنین ارزیابی
اولیه طرحهای واصله ،آمادهسازی طرحها برای ارائه در کمیته پذیرش و
مدیریت انجام اصالحات الزم در پروپوزال مصوب کمیته پذیرش جهت
ارائه به شورای مرکز ،دفاع از آنها در شورا ،دریافت مدارک الزم از صاحبان
طرحهای مصوب شورا جهت تکمیل پرونده ،تنظیم قرارداد استقرار و ارائه
آن به مرکز به عالوه تهیه و تدوین گزارشهای تحلیل از فرآیندهای
فراخوان ،پذیرش ،جذب و استقرار و نیز انجام عملیات مربوط به جذب و
استقرار شرکتهای فناور برای مرحله رشد ،پیش رشد و غیر حضوری بوده
است.
 -1پذیرش متقاضیان

 هماهنگی و برگزاری  16جلسه مشاوره فنی و مدل کسب و کار هماهنگی و برگزاری  18جلسه مشاوره مالی و برنامه کسب و کار هماهنگی و برگزاری  17جلسه کمیته ارزیابی هماهنگی و برگزاری  16جلسه کمیته پذیرش هماهنگی و برگزاری  11جلسه شوراء با حضور اعضاء انعقاد قرارداد با  25واحد فناور از مجموع  56طرح پذیرش شده اولیه  2730نفر /ساعت ،زمان کارشناسی برای بررسی و ارزیابی طرحها ومشاوره به متقاضیان
 -2استخراج محورهای فراخوان چهارم مرکز
 برقراری ارتباط با خبرگان صنعت برق جهت استفاده از نقطه نظراتآنان،
 بررسی و مطالعه اسناد باالدستی تحلیل و بررسی اولویتهای تحقیقاتی و اجرایی وزارت نیرو وشرکتهای تابعه و اظهارات تعدادی از مدیران ارشد صنعت برق

 بررسی و ارزیابی  56طرح ارجاع شده به واحد پذیرش مرکز -3تدوین کتابچه های آموزشی مرکز
 مشاوره فنی و مدل کسب و کار غیر حضوری (چندین جلسه به ازای هر  -تدوین کتابچه آنچه باید درباره استارتآپ بدانید.طرح)
 -تدوین کتابچه آنچه باید درباره  TRLبدانید.

عملکرد واحد پشتیبانی
واحد پشتیبانی مرکز در دو حوزه اداری و مالی به ارائه خدمت  -3امور استقرار و خروج
به مرکز و واحدهای فناور تحت حمایت میپردازد .با توجه به گستردگی  -استقرار  15واحدهای فناور جدیدالورود
حوزههای مربوطه ،اهم فعالیتهای این واحد در سال  96به این شرح  -انجام امور مربوط به خروج  12واحد فناور(7مورد نا موفق و  5مورد
است:
موفق) در یکسال گذشته

 -1انجام امور مالی و پشتیبانی مرکز
 انجام امور اداری و مالی فیمابین مرکز و پژوهشگاه (شامل تهیه،محاسبه و ارسال کارکردهای همکاران ،مدیریت تنخواه مرکز ،انجام
کلیه امور زیربنایی)
 -مدیریت و راهبری روابط مالی فیمابین مرکز و واحدهای فناور

و پارکهای علم و فناوری کشور ،کتب مرجع مربوط به تجاری سازی،

 -تهیه و ارائه بیش از 40مورد گزارش مالی

نوآوری ،مالکیت فکری ،ارزشگذاری فناوری ،مجموعه قوانین حمایتی از

 ایجاد پایگاه اطالعات دادههای مربوط به تجهیزات ، IT ،کارکنان وشرکتها

شرکتهای دانش بنیان ،مجالت ادواری حوزه کسب و کار و ...ایجاد شد.

 طراحی و استقرار نرمافزار حسابداری مرکز -2فعالیت های حمایتی از شرکتهای مستقر
 انجام کلیه امور برای استفاده شرکتهای مستقر از امکانات آزمایشگاهیپژوهشگاه نیرو
 انجام کلیه امور برای حضور شرکتهای فناور در نمایشگاهها و همایشها راهاندازی سایت شرکتهای خارج شده موفق از مرکز برای حفظ ارتباطآنها با مرکز

 -4راه اندازی کتابخانه مرکز
با گسترش مرکز و افزایش تعداد واحدهای فناور کتابخانهای کوچک در
برگیرنده گزارشات ادواری شرکتها ،نتایج ارزیابی ،بروشورهای مراکز رشد
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جدول اسامی واحدهای فناور مستقر در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی درپایان سال 96
نام شرکت

محصول ایده فناورانه

سال استقرار

آریانا بهسا پویش

طرحریزی مدرسه تکمیلی مدیریت ویژه صنعت برق کشور

سال سوم

پایاروش آریا

تولید مالتی پلکسر صوت و داده

سال سوم

سارینا سیستم شریف

ماژول ارتباط رادیویی بر پایه شبکه مخابراتی

سال سوم

همیان فن

طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی

سال سوم

مبتکر صنعت پژوه

رله دیجیتال حفاظت الکتروموتورهای سه فاز

سال سوم

بهره وران نیرو انرژی

مهندسی معکوس و طراحی و ساخت ترموکوپل و مولتی ترموکوپل نیروگاهی

سال سوم

طراحان انرژی
هوشمندآیندهساز

طراحی ،ساخت و توسعه فشارشکن نرم باقابلیت بازیافت انرژی

سال سوم

زیبو فن آور پارس

طراحی و ساخت سیستمهای هیبریدی انرژی تجدید پذیر

سال سوم

آران انرژی ایرانیان

تولید توربینهای بادی کیلوواتی

سال سوم

درودکلید برق

طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و  400کیلوولت

سال سوم

آنام انرژی گستران

طراحی و ساخت سیستم اندازهگیری گازها و رطوبت محلول در روغن ترانسفورماتورهای قدرت

سال سوم

گیتانوید الکترو

طراحی و ساخت یکسوساز سه فاز مبتنی بر پردازش سیگنال دیجیتال

سال سوم

توان آیریانیک

طراحی ،ساخت و تجاریسازی سیستم بازرسی و آشکارسازی فراصوت تخلیه جزئی

سال دوم

الکانیرو افزار

طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای شبکه برق

سال دوم

رسانش انرژی نوین

سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی

سال دوم

آریامروارید زیبا

طراحی و ساخت دستگاه تست  OLTCبرای ترانسفورماتورهای قدرت

سال دوم

نانو کاوان سان

ساخت و پیادهسازی نانو پوششهای ضد خوردگی داغ و سد حرارتی

سال دوم

خانه فناوریهای هوشمند سبا

طراحی و ساخت  Gatewayبرای پروتکلهای مورداستفاده در شبکههای فوق توزیع و توزیع

سال دوم

سپاهان ترانس امین

ساخت و بومیسازی عایق هادیهای اصلی و بیگانه شبکههای توزیع تا سطح  20کیلوولت

سال دوم

پتروکانی نیکان

بررسی ،امکان سنج ،تعمیم و پیادهسازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی

سال دوم

آیریامانا اطمینان

طراحی و توسعهی مجموعه نرمافزاری مهندسی نگهداشت و مدیریت دارایی نیروگاهها

سال دوم

انرژیهای تجدید پذیر پگاه

طراحی و ساخت سیستم هیبرید خورشیدی ،بادی و دیزل جهت استفاده در شرایط اضطراری

سال دوم

توان گستر ویرا

طراحی و ساخت کلید و ترموسات هوشمند برای مدیریت مصرف انرژی

سال اول

دادهپردازان
نواندیشسایمانتک

طراحی کنتور هوشمند آب مجهز به فناوریLoRa LPWAN

سال اول

متساپ

مدیریت توسعه ساخت تجهیزات آزمون و اندازهگیری صنعت برق

سال اول

توسعه جذب خورشید
انرژیگهر

طراحی و ساخت شارژر خودروهای برقی

سال اول

پیشران الکتروشیمی آسیا

ساخت و بومیسازی سیستم سهکیلووات تولید همزمان برق و حرارت مبتنی بر انرژی پاک پیلهای
سوختی  PEMمتعلق به  ZSWآلمان

سال اول

بهین تجربه

آشکارسازهای خطای شبکههوایی فوقکممصرف و مجهز به تجهیزات مخابربتی و ماژول جیپ اس

سال اول

گسترش حرارت مطبوع

طراحی و تولید DDCهای ساختمان هوشمند با پشتیبانی از پروتکلهای MODBUS ،KNXو
TCP/IP

سال اول

الوین نگار دانش

طراحی و ساخت ربات تعویض مقره در حالت خط گرم

سال اول

نیروگستران سادات کیا

سیستم تولید همزمان برق و حرارت بر پایه میکروتوربین  200کیلوواتی

سال اول

انرژی سنج آراز ماهان

طراحی و ساخت کنتور هوشمند برق مطابق با الزامات طرح فهام و بر اساس پروتکل ارتباطی
DLMS

سال اول

خدمات انرژی تانیر

ساخت سیستمهای شارژ سریع خودروهای برقی

سال اول

پایشگران برق آب نیروی البرز

طراحی و ساخت دستگاه اندازهگیری دمای سیمپیچ ترانس قدرت با حسگر فیبر نوری

سال اول

لیان آریاتش صبا

طراحی و تولید سیستم مانیتورینگ ارتعاشات

سال اول

الکتروپاد سیستم

طراحی و تولید انبوه آشکارسازهای گاز مونوکسید کربن خانگی

سال اول
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بیشتر بدانیم
 13کتاب استارتآپی که هر کارآفرینی باید بخواند
چه یک فرد با تجربه در زمینه استارتآپها باشید و چه یک تازه کار ،کارآفرینان در تمام پروسه یادگیری خود نیاز دارند تا دانش خود را در تمام سطوح
راهبری و مدیریتی افزایش دهند .در این همین راستا بسیاری از کارآفرینان با تجربه و به نام در دنیا ،کتابهای بسیاری نوشتهاند که ما در شمارههای
قبلی این خبرنامه  8کتاب را به شما معرفی کردیم و در این شماره به  4کتاب دیگر از کاربردیترین آنها ،به همراه توضیح مختصری از محتوای کتاب
به شما معرفی خواهیم کرد.
نوپای ناب
نوشته :اریک رایز
چگونه کارآفرینان امروز از نوآوری مستمر
استفاده میکنند تا شرکتهای موفق ایجاد
کنند .اریک رایز ،کارآفرین ،نویسنده و مدرس
سرشناس مدرسه کسب و کارهای هاروارد از
چهرههای برجسته حوزه فناوری است .در
قسمتی از کتاب میخوانیم که اکثر استارتآپ ها شکست میخورند ولی
بسیاری از این شکستها قابل پیشگیری است .نوپای ناب رویکردی
انقالبی برای ساخت شرکتها و محصوالت جدید است .وی در این کتاب
استارتآپ را به عنوان سازمانی که خود را وقف ساخت چیزی جدید در
شرایط عدم قطعیت میکند تعریف کرده و در ادامه مینویسد“ :چیزی
که تمام کارآفرینان موفق در دنیا به صورت مشترک دارند ،وارد شدن به
محیطی مه آلود و کشف مسیر موفقیت برای ساخت کسب و کارهای
پایدار است .نوپای ناب به شما یاد میدهد که به جای تلف کردن وقت
خود برای ساخت برنامههای کسب و کار پیچیده به تست چشم انداز
خود به صورت مستمر بپردازند و خود را با شرایط تطبیق دهید قبل از
آنکه دیر شده باشد.

کارآفرین ناب
نوشته :برنت گوپر
شما هنوز یک آیندهگر نیستید ،کارآفرین ناب
به شما نشان میدهد که چه طور باشید .به
عقیده نویسنده کتاب ،اغلب ما بر این باوریم
که کارآفرینان آینده نگر به دنیا میآیند و
پرورش پیدا نمیکنند .رسانههای ما بزرگانی
چون گیتزها؛ بزوس ها ،برنسون ها و جابزها را قهرمانانی تجلی میکنند
که به سادگی به آینده مینگرند و آینده برایشان شفاف و واضح است و به
سادگی میتوانند محصوالتی بسازنند که جوابگوی آینده باشد .جوامع ما
بر این باورند که برای موفق بودن ،ایده خوب کافیست و با همین رویکرد
محصوالتی میسازنند که محکوم به شکست میشود .کتاب کارآفرین ناب،
افق دید ما از این افسانهها و باورهای غلط را گسترش داده و یاد میگیریم
که چگونه :نکات عملیاتی ،هکها و رشدهای سریع را اجرایی کنیم،
محصولی انقالبی بسازیم و چگونه بازار را تصاحب کنیم ،بازار را مؤثر تست
کنیم و  MVPبسازیم .مشتریان را با  MVPخود درگیر نماییم و هزینههای
توسعه محصول را به حداقل برسانیم .به سرعت یک تیم همه فن حریف و
نوآور بسازیم.

اجرای ناب

آنالیز ناب

نوشته :اش مائوریا

نوشته :آلیستر کرول و بن یوسکووتیز

حرکت از پلن  aبه پلنی که کار میکند.
هر روزه محصوالت نوآورانه بسیار زیادی در
دنیا تولید می شود .محصوالتی که خیلی از آن
ها شکست میخورند و دلیل این شکست عدم
توانایی در ساخت آنها نیست ،بلکه هدر دادن
زمان ،سرمایه و تالشی است که برای ساخت یک محصول اشتباه گذاشته
شده است .در این کتاب ،اش مائوریا ،شما را با استراتژیهای سازگار
کردن محصول خود با بازار مینویسد و شما را با روش های مختلفی چون
نوپای ناب ،توسعه مشتری و بوت استرپ کردن آشنا میکند .اجرای ناب
برای تمام مدیران ،مدیران عامل ،صاحبان شرکتهای کوچک ،توسعه
دهندگان و برنامه نویسان و هر کسی که قصد ساخت استارتاپ خود را
دارند توصیه میشود .در این کتاب مواردی چون :چگونه مشتریان را در
چرخه توسعه درگیر نگه دارید .محصول خود را در تکرارهای کوتاه تر و
موثرتر تست کنید .بدانید که چگونه در استارتاپ خود چرخش ()Pivot
کنید .پیدا کردن زمان مناسب برای افزایش سرمایه را فرا بگیرید.
برگرفته از سایت آواتک avatech.ir

استفاده از دادهها برای ساخت سریع تر
استارتآپهای بهتر اگر تجربه ساخت یک
استارتآپ را داشته باشید ،میدانید که آنالیز
خوب به شما کمک میکند تا محصول و بازار
درست را قبل از آن که سرمایه شما تمام شود
پیدا کنید .ولی با حجمههای اطالعاتی موجود چه میکنید؟ از کجا شروع
میکنید؟ این کتاب به شما نشان میدهد که چه چیزی را اندازه گیری
کنید ،چگونه انالیز کنید و چگونه گزارش تهیه کنید .این کتاب به قلم
آلیستر کرول و بن یوسکووتیز (بنیان گذار کوردینانت) است و به طرح
مثال ها و روشهایی میپردازد که استارتاپ شما را از یک ایده خام تا
انطباق بازار/محصول و فراتر از آن می برد .مثالهای و نمونههای آن به
کارآفرینان کمک میکند تا اساسی ترین سنجه ها یا متریکهای
استارتاپ خود را شناسایی کنید.کتاب برای تمام استارتآپها در هر
حوزهای مفید است.
کتاب آخر(سیزدهم) کتاب تجربه کاربری ناب) (Lean UXمیباشد با
نویسندگی جف گتلف توضیحات بیشتر در بخش بیشتر بدانیم سایت eptp.ir

شماره  –21اسفند ماه 96
معرفی واحدهای مرکز؛ پترو کانی نیکان

دستاوردهای مرکز

مدیر عامل :جلیل خدایاری

شرکت پتروکانی نیکان (ولکانیک)

شماره تماس09121017806 :
پستالکترونیکیkhodayari@volcanic.ir :
ایده محوری:
بررسی ،امکان سنجی ،تعمیم و پیاده سازی سیستم حفاظت کاتدیک پالسی
به جای روشهای مرسوم رکتیفایری
زمینه فعالیت :حفاظت کاتدیک ،ارتینگ و تداخل
خالصههه طرح :با پیشررررفت فناوری الکترونیک صرررنعتی و فناوری پالس،
اسرررتفاده از پالس بهجای برق مسرررتقیم در بهبود فرآیند آبکاری و در بهبود
فرآیند جو شکاری رایج شده و ایده این شرکت ا ستفاده از پالس به جای برق
مستقیم در بهبود فرآیند حفاظت از خوردگی موسوم به حفاظت کاتدیک میباشد.
ح فا ظت کا تد یک ج هت جلوگیری از خوردگی لو له های زیرزمینی ،کف م خازن رو
زمینی و تمامی سازههای دریایی به عنوان بهترین راهکار شناخته شده ا ست .روش
حفاظت کاتدیک پال سی به عنوان یکی از پی شرفتهترین متدهای ا صالحی در حفاظت
کاتدیک در دنیا شررناخته شررده اسررت و برای حفاظت غالف چاههای عمیق اسررتخراج
نفت و گاز ا ستفاده می شود .هدف این شرکت مطالعات جهت امکان سازی این روش
برای سرررازههای دیگر مثل خطوط لوله و مخازن و غیره میباشرررد حفاظت کاتدیک
میلگردهای داخل بتن مسلح نیز با این روش قابل تعمیم است.

بازار هدف:
 نیروگاهها
 پاالیشگاهها
 اسکلهها ،باراندازها و سازههای دریای

شرکت ولکانیک برای اولین بار در رشته تخصصی حفاظت
کاتدیک از سازمان پدافند غیر عامل کشور رتبه مشاوره با تعداد
کار نامحدود اخذ نمود .تعامالت فنی و تسلط و تخصص این
شرکت در اقناع کارشناسان آن سازمان و ارتباط ایده محوری با
رشته تخصصی حفاظت کاتدیک موجب این موفقیت گردید.
همچنین این شرکت در دی ماه  1396پروژه حفاظت کاتدیک
خطوط لوله سایز باالی  1400و  800و  600میلیمتر انتقال آب
و پساب صنعتی از مجتمع فوالد مبارکه را به صورت  EPCاخذ
نمود .حدود  13کیلومتر از لوله ها در این پروژه حداقل  30سال
قبل اجرا شده و دارای پوشش ضعیف بودند لذا بهترین فرصت
جهت طراحی و پیاده سازی ایده محوری یعنی حفاظت کادتیک
پالسی روی این بخش قدیمی لوله بود که این کار در حال انجام
است و مراحل طراحی ظرفیت رکتیفایر و پالسر در این مقطع
انجام و در سال آینده بر روی خطوط ،نصب خواهد شد.
این در حالی است که اگر قرار باشد خط لوله قدیمی با این سایز
باال و پوشش آسیب دیده با حفاظت کاتدیک مرسوم حفاظت شود
حداقل  200آمپر جریان نیاز دارد که پیش بینی ما این است به
روش پالسی با یک سوم این جریان به عملکرد مطلوب خواهد
رسید.

آخرین وضعیت :محصول مرحله مطالعه و تحقیق اولیه را سپری مینماید.

جدول اسامی شرکتهای دانش بنیان مرکز در پایان سال 96
نام واحدهای فناور دانش بنیان

محصول ایده فناورانه

سال استقرار

پایاروش آریا
همیان فن
طراحان انرژی هوشمندآیندهساز
درودکلید برق

تولید مالتی پلکسر صوت و داده
طراحی و تولید رله دایرکشنال عددی
طراحی ،ساخت و توسعه فشارشکن نرم باقابلیت بازیافت انرژی
طراحی و ساخت اسپیسرهای بین فازی  132و  230و  400کیلوولت
طراحی و ساخت دستگاه مرکز اندازهگیری و ثبت و آنالیزور پارامترهای
شبکه برق
سکسیونر قابل قطع زیر بار گازی
طراحی کنتور هوشمند آب مجهز به فناوریLoRa LPWAN
طراحی و تولید سیستم مانیتورینگ ارتعاشات

سال سوم
سال سوم
سال سوم
سال سوم

الکانیرو افزار
رسانش انرژی نوین
دادهپردازان نواندیشسایمانتک
لیان آریاتش صبا

88590492
88581968
office@eptp.ir

www.eptp.ir
تهران ،شهرک قدس ،انتهای غربی بلوار شهید دادمان،
پـــــــژوهشـــگاه نیـــرو ،ساختـــمان رویـــش

سال دوم
سال دوم
سال اول
سال اول

