








پیشگفتار:
به صــورت  کشــورها  از  بســیاری  در  ملــی  رت  ضــرو یــک  به عنــوان  ری  نــوآو توســعه  فرآینــد  زه  امــرو
تمامــی  در  رقابــت  عامــل  اصلی تریــن  ری  نــوآو می گــردد.  دنبــال  ســازمان یافته  و  سیســتماتیک 
شــکل گیری  بــه  منجــر  ری  فنــاو عرصــه  در  کــه  اســت  ز  امــرو دنیــای  در  بشــر  یســت  ز عرصه هــای 
ری ازایــن رو اصلی تریــن دارایــی بنگاه هــای  ــوآو کاالهــا و خدمــات می شــود. ظرفیــِت ن رقابت پذیرتریــن 

اســت.  جهانــی  پیشــروی  و  بــزرگ 
ری، ایجــاد  ری و فنــاو گفــت مهم تریــن عامــل در دســتیابی بــه اهــداف توســعه نــوآو بــه جــرأت می تــوان 
رانــه  رانــه اســت. تأمیــن منابــع مالــی فعالیت هــای نوآو مکانیزم هــای تأمیــن مالــی فعالیت هــای نوآو
کــه ایــن مکانیزم هــا  ری از طریــق مکانیزم هــای مختلفــی قابــل انجــام اســت  مرتبــط بــا توســعه فنــاو
کــه در  کشــور دارد. یــک نمونــه از ایــن مکانیزم هــا  کــم بــر نظــام اقتصــادی  بســتگی بــه شــرایط و عوامــل حا
کشــورهای جهــان مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، سیاســت های توســعه صندوق هــای مالــی  بســیاری از 
کــه در آن بــا ارائــه انــواع مختلــف حمایت هــای مالــی مســتقیم و غیرمســتقیم  ری می باشــند  دولتــی نــوآو
کمــک می نماینــد. در ایــن راســتا »صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و  ری  ری و فنــاو بــه توســعه نــوآو

ــوان بخشــی از مکانیــزم دولتــی در عرصــه داخــل ذکــر نمــود. ــع الکترونیــک« را می ت توســعه صنای
کشــور اســت  ری و تجاری ســازی در  ــه توســعه فنــاو ــوط ب ــه  ای از صندوق هــای مرب  ایــن صنــدوق نمون
پرداخــت  از  اعــم  متنــوع  مالــی  دارای خدمــات  و  نمــوده  آغــاز  را  فعالیــت خــود  از ســال 1377  کــه 
کارشناســی  ر ضمانت نامه هــا، ســرمایه گذاری خطرپذیــر و خدمــات  انــواع تســهیالت مالــی، صــدو

می باشــد.
گرفتــه طــی ســالیان گذشــته،  ری و حمایت هــای صــورت   بــا توجــه بــه رســالت صحــا در امــر توســعه نــوآو
کشــور بــا موفقیــت توســط بخــش  طرح هــای متعــددی در بخش هــای مختلــف صنایــع الکترونیــک 
ز نتایــج و اثــرات ارزنــده ای در ایــن  کــه به نوبــه خــود موجــب بــرو خصوصــی بــه نتیجــه رســیده اســت 
حــوزه و ســایر صنایــع وابســته شــده اســت. اعطــای تســهیالت مالــی صحــا بــه فعــاالن بخــش خصوصــی 
کشــور در 3 ســال اخیــر 2/5 برابــر مجمــوع فعالیــت صنــدوق تــا  و تعاونــی حــوزه صنایــع الکترونیــک 
گســتردگی ارائــه خدمــات، صحــا توانســته اســت  قبــل از ســال 1393 بــوده و ضمــن شــتاب در رشــد و 
کارنامــه خــود  یــال را در  ــا مبلــغ بیــش از 4600 میلیــارد ر ــا پایــان ســال 1396 بیــش از 1367 قــرارداد را ب ت

ثبــت نمایــد.
از  اعــم  الکترونیــک  مختلــف  حوزه  هــای  و  صنایــع  شــامل  صحــا  حمایــت  مــورد  طرح هــای 
نــوری ،  الکترونیــک  اتوماســیون ،   ، افــزار  ســخت  و  افــزار  نــرم  از  اعــم  رایانــه ای   ارتباطــی ،  صنایــع 

می باشــد. بــردی  کار الکترونیــک  و  مصرفــی  الکترونیــک  قطعات الکترونیکــی ، 
از نمونــه محصــوالت الکترونیــک داخلــی«  کــه »گزارشــی  در مجلــد پیــش رو تحــت عنــوان »نمــاد« 
گردیــده به طــور اجمالــی بــه معرفــی برخــی طــرح هــای موفــق و خاتمــه یافتــه در ســال  اســت، تــالش 
ــه خــود بیانگــر تــالش ارزشــمند صنعتگــران داخلــی و فعــاالن صنعــت  کــه به نوب 1396 پرداختــه شــود 
کشــور و همچنیــن عــزم صحــا بــرای حمایــت از صنعــت الکترونیــک به عنــوان پیشــران  الکترونیــک 

کشــور اســت. صنایــع 





ری: �ب م ر�ه
ظ

مع�
ام   

م�ق

بایــد مســئله ی اقتصــاد دانش بنیــان و شــرکت هــای دانش بنیــان 
گفــت میلیــون هــا جــوان در  را واقعــًا جــّدی بگیریــم. شــاید بتــوان 
ــه اینهــا  کمکــی ب گــر یــک  کــه ا کارنــد  کــه آمــاده ی  کشــور هســتند 
بشــود، مــی تواننــد واقعــًا در ایــن قســمت هــا پیــش برونــد و بخــش 

کننــد.  هــای مختلــف را ]فّعــال[ 
)دیدار با اعضای هیئت دولت شهریورماه 1395(





ران:  مهوری اسالمی ا�ی �ب
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کــردن  فعــال  پیشــتاز  می تواننــد  بنیــان  دانــش  شــرکت های 
رانــه خــود را بــا  ری هــای نــو باشــند و مــا بایــد همــکاری فناو فناو
کنیم.تطابــق و تکمیــل ایده هــای خارجــی بــر عرصــه  دنیــا آغــاز 
کار بســیار مهمــی  کاالی داخلــی  اقتصــاد دانــش بنیــان بوســیله 
است.)نخســتین هــم اندیشــی فعــاالن اقتصــاد دانــش بنیــان و 

)1394 مهرمــاه  ری؛  نــوآو
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کشــور بایــد بــه ســمت خلــق ارزش افــزوده بیشــتر و  در صنعــت 
ایــن  و  یــم  بردار گام  صنعتــی  فعالیت هــای  کــردن  دانش بنیــان 

کمــک همــه جانبــه دولــت اســت. قدم هــا حتمــا نیازمنــد 
) همایش گرامیداشت روز صنعت و معدن؛ دهم تیرماه 1397(



گزارشــی از نمونــه محصــوالت الکترونیــک داخلــی، طرح هــای موفــق حمایــت شــده از  عنــوان:  
ســوی صحــا در ســال 1396

ری: مدیریــت فنــی و امــور اقتصــادی صنــدوق حمایــت از تحقیقــات و توســعه  گــردآو یــن و  تدو
الکترونیــک )صحــا(                                                                                    صنایــع 

سال انتشار: تابستان 1397  

ک 21 نشانی: خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر، خیابان پژ وهشگاه دوم، پال

صندوق پستی: 14155-1333 

تلفن: 021-88748060

رنگار: 021-88748040 دو

www.esfrd.ir   www.صحا.com   :وب گاه

info@esfrd.ir :رایانامه
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تولید انواع دوربین های مداربسته تحت شبکه

یــر به صــورت  پــردازش و ارســال تصاو بیــن  تحــت شــبکه دارای قابلیــت ثبــت،  ر دو
بردهــای وســیعی از ایجــاد نظــارت  کار یــژه اســت و  یدئــوی فشــرده  بــا فرمت هــای و و
ــاس  ــر اس ــن آرا ب ــرکت ایم ــدی ش ــبکه تولی ــت ش ــن تح بی ر ــکی دارد. دو ــا پزش ــی ت امنیت
ینچــی شــرکت Texas Instrument و سنســورهای  یــر ســری داو پردازنده هــای تصو
بین هــای ایمــن آرا در مدل هــا  ر یــر ســری IMX ســونی طراحــی و تولیــد شــده اند. دو تصو
گــردان، ثابــت و ...   ،Dome بین هــای ر یــر متفــاوت شــامل دو کیفیــت تصو مختلــف با

تولیــد می شــوند.

کشــور از جملــه سیســتم هــای  ــی داخــل  کلیــه تجهیــزات مصرف ــری در  ی امنیــت اطالعــات خصوصــا داده هــای تصو
ــه دانــش طراحــی ایــن محصــوالت زمینــه ســاز توســعه،  ــز اهمیــت اســت. همچنیــن دســتیابی ب یــری حائ نظــارت تصو
ارتقــاء و همچنیــن رفــع نیازهــای پشــتیبانی فنــی و خدماتــی در ایــن سیســتم هــای مــی باشــد. بــا توجــه بــه لــزوم حمایــت 
گذشــته شــرکت بــا خریــداری و نصــب خطــوط تولیــد SMD، مونتــاژ قطعــات و  از برندهــای داخلــی در طــی ســال های 
همچنیــن فرایندهــای تســت خــودکار در ابتــدا بــه تولیــد نیمــه صنعتــی و در مراحــل توســعه بــه تولیــد انبــوه محصــوالت 

بین هــای تحــت شــبکه می باشــد. ر نائــل شــده اســت. هــدف از انجــام ایــن طــرح تولیــد نیمــه صنعتــی انــواع دو

• صرفه جویی ارزی

• حفظ و ایجاد اشتغال

www.albagroup.ir



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی )نماد(

کاهش واردات و جلوگیری از خروج ارز  ••
• حفظ و ایجاد اشتغال

کامال بومی • امنیت با طراحی و تولید نرم افزاری و سخت افزاری 

6 ماه

شرکت ایمن آرا پرشین

استان آذربایجان غربی/استان آذربایجان غربی

بیــن  ر شــرکت فنــی مهندســی ایمــن آرا پرشــین در ســال 1383 تأسیس شــده اســت و در زمینــه سیســتم های امنیتــی و دو
گواهینامه هــای الزم از مراجــع بین المللــی  مداربســته و سیســتم اعــالم و اطفــای حریــق فعالیــت می نمایــد. دارای 
ماننــد NFPA و دارنــده اســتاندارد بین المللــی ONVIF اســت. محصــوالت شــرکت مــورد تائیــد ســازمان ها و نهادهــای 
رزی، نیــروی انتظامــی، بانک هــای دولتــی و خصوصــی،  کشــاو زارت جهــاد  زارت امــور خارجــه، و دولتــی ازجملــه و

ــرو می باشــد. زارت نی زارت نفــت و و حراســت و
بین هــای آنالــوگ HD و نیــز دســتگاه  ر بین هــای مداربســته تحــت شــبکه، دو ر ایــن شــرکت طــراح و تولیدکننــده دو

موقعیت یــاب مکانــی مبتنــی بــر GPS اســت.
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طراحی و نمونه سازی تجهیزات اتوماسیون و مانیتورینگ 
شبکه توزیع برق

یع شامل بخش های ترانسدیوسر پارامترهای ینگ شبکه توز سامانه اتوماسیون و مانیتور
 الکتریکی مدل 772B، آالرم یونیت مدل B 971، سیستم تجمیع و ارسال داده

که سیگنال  )DCU( مدل B 451 است. ترانسدیوسر )مبدل( وسیله ای است 
 الکتریکی حاصله از سنسور را به یک سیگنال الکتریکی استاندارد

 )ولتاژ 5-0 ولت، جریان 20-4 میلی آمپر( تبدیل می کند. این دستگاه
 با دارا بودن پورت RS 485 توانایی استفاده از مدباس را دارد و بدین وسیله نیز می تواند

 B 971 کند. آالرم یونیت مدل کرده و تمامی پارامترها را قرائت   با DCU یا RTU ارتباط برقرار 
ری آالرم هــا و وضعیت هــای فیدرهــای فشــارقوی را بــر عهــده دارد و در ضمــن توانایــی فرمــان قطــع و وصــل  وظیفــه جمــع آو
کلیــد فیــدر فشــارقوی رادار اســت. ایــن دســتگاه بــه DCU متصــل می شــود و از ایــن طریــق فرمــان می گیــرد. سیســتم  بــه 
تجمیــع و ارســال داده )DCU( مــدل 451B باهــدف یکپارچه ســازی و بهره بــرداری هوشــمندانه از تجهیــزات اندازه گیــری 
ری اطالعــات از دســتگاه های مختلــف در پســت  ینــگ طراحـــی و ارائــه می شــود. ایــن سیســتم وظیفــه جمــع آو و مانیتور
ینــگ شــبکه  کلیــد یکــی از بخش هــای مهــم ســامانه اتوماســیون و مانیتور کنتــرل  فشــارقوی را بــر عهــده دارد. تابلــوی هوشــمند 
کلیــد فشــار متوســط را بــر عهــده دارد و بــا دارا بــودن قابلیت هــای مختلــف ارتباطــی،  یــع اســت. ایــن تابلــو وظیفــه ارتبــاط بــا  توز

رد. کنتــرل را فراهــم مــی آو مســیر مطمئــن بــرای ارتبــاط بــا مرکــز 

کیفیــت مناســب،  ــا  ــر تأمیــن بــه موقــع بــرق متقاضیــان، تــداوم بــرق ب یــع عــالوه ب اساســی تریــن وظیفــه شــرکت های توز
یــع، سیســتم اتوماســیون پیاده ســازی شــود.در  بــرای مشــترکین اســت بدیــن منظــور، الزم اســت در شــبکه هــای توز
کــردن محــل  یــادی بــرای پیــدا  ز هــر خاموشــی، مــدت زمــان ز یــع بــدون سیســتم اتوماســیون پــس از بــرو شــبکه هــای توز
یــاد ممکــن اســت  عیــب و ایزولــه کــردن آن محــل از بقیــه شــبکه صــرف می شــودکه در ایــن زمــان در شــبکه هــای بــا طــول ز
کمتــر  زی، قطــع بــرق حتــی بــرای  کــه در صنایــع پیشــرفته امــرو بــه چندیــن ســاعت نیــز افزایــش یابــد. ایــن در حالــی اســت 
یــع، تمهیــدات  رد، لــذا بایــد در شــبکه هــای توز از چنــد ثانیــه نیــز صدمــات جبران ناپذیــری را بــه اقتصــاد وارد مــی آو
بــرای ایــن منظــور بایــد قابلیــت اطمینــان شــبکه و  گرفته شــود.  بــرای بــه حداقــل رســاندن خاموشــی ها در نظــر  الزم 
ژه اتوماســیون در  کــه ایــن امــر بــا اجــرای پــرو کاهــش داد  همچنیــن قابلیــت مانــور شــبکه را افزایــش و زمــان انجــام مانــور را 
ــرق تحقــق خواهــد یافــت. هــدف از انجــام طــرح، تکمیــل طراحــی و نمونه ســازی ســامانه اتوماســیون و  ــع ب ی شــبکه توز

ــژوه می باشــد. کلیدهــای هوشــمند ســاخت شــرکت باســط پ ــع به وســیله  ی ینــگ شــبکه توز مانیتور

• تحقیق و توسعه
• دانش فنی بومی 

www.basetp.com
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کاهش هزینه های بهره برداری، تعمیرات و نگهداری شبکه برق  •
یابی یع و بهبود زمان باز • بهبود راندمان سیستم توز

• افزایش قابلیت اطمینان سیستم 
• افزایش عمر مفید تجهیزات در نتیجه جلوگیری از اضافه بار آنها

کاهش تلفات و بهبود ضریب قدرت  •
• ارتباط با مرکز باالدست جهت اخذ اطالعات به هنگام

یزی مهندسی کردن سهولت برای تصمیم گیری و برنامه ر • فراهم 

8 ماه

باسط پژوه تهران

استان تهران/استان تهران

شــرکت باســط پــژوه تهــران در ســال 1377، باهــدف توســعه صنعــت الکترونیــك و تأمیــن تجهیــزات صنایــع بــرق 
ز و نیــروی انســانی متخصــص اقــدام بــه طراحــی و ســاخت سیســتم های  گردیــد و بــا بهره گیــری از دانــش فنــی رو تشــکیل 
ــا طراحــی و تولیــد  ــع لوازم خانگــی نمــود. در ســال 1379 ب کیفیــت در صنای کنتــرل  ــگاهی و تســت  اندازه گیــری آزمایش
یــی خــود را ارائــه  دســتگاه های اندازه گیــری نظیــر آمپرمتــر، ولت متــر، وات متــرو وارمتــر دیجیتــال اولیــن محصــوالت تابلو
نمــود. ســپس در ســال 1381 بــا تولیــد اولیــن مــدل از دســتگاه های اندازه گیــری چندمنظــوره )مولتــی فانکشــن( بــا 
گام  کلیــه پارامترهــای الکتریکــی  ینــگ  عنــوان )کنتــور ســه فــاز تعرفــه دار مــدل B811 در جهــت اندازه گیــری و مانیتور

برداشــت.
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کنترل فاز 13 پیاده سازی اتوماسیون و سیستم 
پارس جنوبی

ایــران  فــارس  خلیــج  ســاحل  در  واقــع  کنــگان  در  جنوبــی  پــارس   13 فــاز  مجموعــه 
یرســاختی  ــاز شــامل تمامــی واحدهــای پاالیــش جانبــی و ز ــراردارد. تأسیســات ایــن ف ق
پــان و  گاز صادراتــی، اتــاق جهــت خــوراک بــه پتروشــیمی، پرو ری بــرای تولیــد  ضــرو
گوگــرد جامــد می باشــد. اهــم فعالیت هــا  گازی و  بوتــان بــرای صــادرات و میعانــات 
کنتــرل و حفاظــت بــرای تأسیســات خشــکی و  و مســئولیت های پیمانــکار سیســتم 

یــر اســت: یایــی به صــورت خالصــه شــامل مــوارد ز ارتباطــات آن بــا تأسیســات در
کنترل و ابزار دقیق ر سیستم  _ مرو

کنترل و ایمنی _ اجرا نمودن ارتباطات واسط اپراتوری مربوط به سیستم 
کنترل مرکزی  _ اجرای اتاق 

کنترل _ پیش راه اندازی و راه اندازی و اجرای هر اتاق 
کارفرما کل سیستم به  یل دهی  _ تحو

• صرفه جویی ارزی

• دانش فنی بومی 

ــه  کارهــای مربــوط ب کلیــه  کیش)تســکو( جهــت انجــام  ــا شــرکت تکنــو انــرژی ســپهر  شــرکت پتســا صنعــت قــراردادی ب
کارهــای باقیمانــده  کنتــرل )DCS,ESD,FGS,USS( و تکمیــل  اجــرای عملیــات نصــب و پیــش راه انــدازی سیســتم 
مربوطــه واقــع در فــاز 13 پــارس جنوبــی منعقــد نمــوده اســت. هــدف از انجــام ایــن طــرح، اجــرای قــرارداد منعقدشــده بــا 

کنتــرل فــاز 13 پــارس جنوبــی می باشــد. شــرکت تســکو در خصــوص انجــام سیســتم 

www.patsaind.com
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• توسعه صنایع مادر
• اشتغال زایی

یی ارزی • صرفه جو

6 ماه

پتسا صنعت

استان تهران/ استان بوشهر-عسولیه

گــروه صنعتــی پتســا فعالیــت خــود را در ســال 1370 از واحــد صنعتــی شــرکت پتســا آغــاز نمــود و در ســال 1378 بــا نــام 
ژه بــا تمرکــز بیشــتر بــه ارائــه خدمــات تخصصــی  شــرکت پتســا صنعــت در قالــب ســه واحــد اتوماســیون، ابــزار دقیــق و پــرو
کارخانــه در شــهرک صنعتــی پرنــد، فعالیت هــای تولیــدی  خــود ادامــه داد. از ســال 1384 بــا اتمــام عملیــات ســاخت 
ــا ظرفیــت بیشــتری ادامــه  ــزار دقیــق ب کنتــرل و برخــی اقــالم اب کامپیوترهــای صنعتــی، تابلوهــای  ــر  گــروه مشــتمل ب ایــن 

یافــت.



نامطرح:
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DC تولید تجهیزات منابع تغذیه

بــه حالــت یک ســو می باشــد.  بــرق شــهر  فــاز  تــک  یــا  فــاز  ولتــاژ ســه  مبــدل  شــارژر 
کــه  کنتــرل می نماینــد  و  شــارژ  را  در صنایــع  بــزرگ  باتــری خانه هــای  شــارژرها  ایــن 
ــرار  ــده ق ــار مصرف کنن ــه در اختی ــن ، همیش ــب و مطمئ ــاژ DC  مناس ــب ولت به این ترتی
یــا دو اینورتــر می گیرنــد و  رودی هــای خــود را از دو شــارژر  یــع و بگیــرد. تابلوهــای توز
یــع می نماینــد. تــوان  به صــورت هوشــمندانه ولتــاژ مناســب تر را بیــن بارهــای مصرفــی توز
یــع متناســب بــا شــارژر یــا اینورتــر مربوطــه می باشــد. اســتابیالیزر  و قــدرت تابلوهــای توز
ــت آن  ــرل و تثبی کنت ــپس  ــهر و س ــرق ش ــاژ ب ــت ولت یاف ــاژ وظیفهدر ــده ولت ــا تثبیت کنن ی
بــا دقــت 1% به منظــور ارائــه بــه مصرف کننده هــای حســاس بــر عهــده دارد. اینورترهــا 
ــا اســتفاده از ولتــاژ )DC( موجــود در باتری هــا  ــاز ب تولیدکننــده ی ولتــاژ تکفــاز و ســه ف
کامــاًل صــاف  یــا ولتــاژ تولیدشــده توســط شــارژرها می باشــند. اینورترهــا ولتــاژ متنــاوب 
کــه مناســب بــرای مصرف کننده هــای حســاس  و بــدون هارمونیــک تولیــد می کننــد 

صنایــع می باشــد.

هــدف از انجــام ایــن طــرح، تولیــد تجهیــزات منابــع تغذیــه مــورد اســتفاده در صنایــع مذکــور مــی باشــد. بخشــی از 
تجهیــزات تولیــدی ایــن شــرکت بــه شــرح ذیــل اســت:

تولید UPS های DC )شارژر/رکتیفایر( در ولتاژها و جریان های مختلف 
تولید UPS های AC )شارژر/رکتیفایر/اینورتر( در ظرفیت های مختلف برای مصارف پاالیشگاهی و نیروگاهی 

کیلو ولت آمپر کیلو ولت آمپر و سه فاز تا ظرفیت 120  تولید اینورتر های صنعتی تکفاز تا ظرفیت 40 
تولید ولتاژ استبالیزرهای صنعتی و اداری از نوع الکترونیکی سه فاز و تکفاز

کیلو وات . تولید مبدل های DC/DC تا توان 10 
تولید ترانس های پر قدرت صنعتی تا توان 10 مگا وات آمپر.

طراحی و تولید منابع تغذیه الکترونیك صنعتی.

• حفظ و توسعه اشتغال
• دانش فنی بومی

• صرفه جویی ارزی

www.pooyeh-co.com
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• حفظ و توسعه اشتغال
• دانش فنی بومی

یی ارزی • صرفه جو

 4ماه

یه الکترونیک شرکت پو

استان تهران/ استان تهران

ــای  ژه ه ــرو ــرای پ ــواع AC و DC و اج ــه UPS از ان ــدون وقف ــرق ب ــزات ب ــد تجهی ــه تولی ــک در زمین ــه الکترونی ی ــرکت پو ش
یــه الکترونیــک شــامل رکتیفایــر  کشــور فعالیــت مــی نمایــد. محصــوالت تولیــدی شــرکت پو متعــدد صنعتــی در صنایــع 
یــع، اســتابیالیزر و اینورتــر می باشــد. ایــن شــرکت در لیســت ســازندگان مــورد تأییــد  و شــارژرهای صنعتــی، تابلوهــای توز
گاز و پتروشــیمی قــرار دارد.ازجملــه مشــتریان ایــن شــرکت در زمینــه تولیــد UPS، تولیــد شــارژر و  صنایــع نفــت ، شــرکت 
گنــاوه، صنایــع نفــت و انــرژی قشــم،  باتــری DC می تــوان بــه شــرکت های جهــان پــارس، صنایــع آذراب، مخــازن ذخیــره 
کنــار تولیــد محصــوالت خــود بــه  انجــام امــور آمــوزش  شــرکت پاالیــش نفــت و شــرکت فــراب اشــاره نمــود. متقاضــی در 
کارفرمــا،  ره در انتخــاب محصــول متناســب بــا معیــار  ره هــای تخصصــی جهــت تعمیــرات و نصب،مشــاو و برگــزاری دو
ارائــه خدمــات نصــب و راه انــدازی سیســتم ها بــر اســاس شــرایط محیطــی ســایت و ارائــه خدمــات تعمیــرات و نگهــداری 

سیســتم های فروخته شــده می پــردازد.
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تولید نمایشگرهای LED شهری

 LED بــر  مبتنــی  پیشــرفته  و  مــدرن  ری  فنــاو از  اســتفاده  بــا  شــهری  یزیون هــای  تلو
Screen  تولیــد می شــوند و عنصــر اصلــی آن هــا LED یــا همــان دیودهــای نورانــی 
یــان بــرق از خــود نــور ســاطع می کننــد. ایــن المان هــا دارای عمــر  کــه بــا عبــور جر اســت 
مفیــد تــا ده هــزار ســاعت و طیــف رنگــی بســیار عالــی می باشــند. ایــن تابلوهــا درواقــع 
یزیــون  کنــار هــم قــرار دادن ایــن ماژول هــا تلو کــه از  به صــورت مــاژول تولیــد می شــوند 
ز و حتــی در  یزیون هــا به راحتــی در نــور رو بــا ابعــاد بزرگ تــر ســاخته می شــوند. ایــن تلو
 LED از  یزیون هــا  تلو ایــن  یــت می باشــند. در ســاخت  نــور خورشــید قابل رؤ مقابــل 
بارنگ هــای اصلــی قرمــز، ســبز و آبــی اســتفاده می شــود و از ترکیــب ایــن ســه رنــگ یــك 
یــادی از ایــن پیکســل ها  کنــار هــم قــرار دادن تعــداد ز ــا  کــه ب پیکســل تشــکیل می شــود 

یزیون هــای شــهری ســاخته می شــوند. تلو

ــر شــهری  ــد در اطالع رســانی عمومــی در معاب یکــردی جدی ــا  LED DISPLAY رو یزیون هــای غــول پیکــر شــهری ی تلو
کــرده اســت. تبلیغــات محیطــی یکــی  می باشــند و ایــن محصــول را تبدیــل بــه رســانه برتــر تبلیغاتــی در شــهرهای بــزرگ 
بــرد می باشــد.  یزیــون شــهری در تبلیغــات محیطــی پرکار کــه اســتفاده از تلو از قدیمی تریــن روش هــای تبلیغاتــی اســت 
کــه مخاطــب نمی توانــد چشــم خــود را از رنگ هــا و  یکــی از مزیت هــای فــوق العــاده تبلیغــات محیطــی ایــن اســت 
ــه اطالعــات شــهری و  یی ارائ ــدن تبلیغــات محیطــی می باشــد. از ســو ــه دی ــر ب گزی طرح هــای اطــراف خــود بپوشــاند و نا
کاهــش آالیندگــی و افزایــش راندمــان در حــوزه حمــل و نقــل  کاهــش ترافیــک،  ترافیکــی بــه عنــوان روش هــای مــدرن در 
شــهری از دیگــر نتایــج اجــرای ایــن طــرح مــی باشــد. هــدف از انجــام ایــن طــرح تولیــد نمایشــگرهای LED شــهری و 

رزشــگاهی می باشــد. و

• حفظ و ایجاد اشتغال
گســترش و توســعه بازارهای     •

داخلــی و بین المللــی

www.eteta.net
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• حفظ و توسعه اشتغال
• دانش فنی بومی

• ایجاد بستر برای ارائه اطالعات شهری و ترافیکی
گسترش و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی  •

6 ماه

شرکت تتا

استان البرز/استان البرز

بردهای  ینــگ و اســکور شــرکت مهندســی تتــا TETA در ســال 1370 جهــت طراحــی و ســاخت انــواع تابلوهــای مانیتور
مراجــع اطالع رســانی اطالعــات شــهری،  اســت. مشــتریان اصلــی شــرکت،  نمــوده  آغــاز  را  فعالیــت خــود  رزشــی  و

کشــور می باشــند. رزشــی در داخــل و خــارج از  شــرکت های تبلیغاتــی و ترافیکــی و مکان هــای و
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طراحی و تجاری سازی محصول فانکشن ژنراتور

کــه قابلیــت تولیــد امــواج متنــاوب )AC( به منظــور  فانکشــن ژنراتــور دســتگاهی اســت 
آزمایــش مدارهــای طراحی شــده در آزمایشــگاه را دارا می باشــد. امــواج مذکــور می توانــد 

در توابــع متفاوتــی ازجملــه سینوســی، مثلثــی، مربعــی و ... تولیــد شــود.

یرســاخت های تحقیقاتــی و صنعتــی کشــور از طریــق فراهــم نمودن تجهیــزات تخصصی  بخــش مهمــی از توســعه ز
ر می گــردد. ایــن امــر مســتلزم تولیــد و بومــی  در بخــش آزمایشــگاهی، تحقیــق و توســعه، آموزشــی و تولیــدی مقــدو
کلیــه رشــته  ســازی بخشــی از ایــن تجهیــزات جهــت اســتفاده در محیــط هــای آموزشــی بــرای دانــش آموختــگان 
هــای مهندســی بــرق و تأمیــن تجهیــزات بخــش تولیــدی در حــوزه صنایــع الکترونیــک، رایانــه و مخاتبــرات اســت.  
هــدف از انجــام طــرح، طراحــی و ســاخت نمونــه تجــاری محصــول فانکشــن ژنراتــور به عنــوان یکــی از سیســتم های 

آزمایشــگاهی در ســبد محصــوالت ایــن شــرکت می باشــد.

• تحقیق و توسعه 
• اخذ تاییدیه های فنی و کیفی

• تمرکززدایی و حمایت از 
مناطق کمتر توسعه یافته  

www.rayanelection.ir
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• تحقیقات و نمونه سازی
• دانش فنی بومی

یرساخت های صنایع الکترونیک در بخش آموزش، تحقیق و توسعه و  • توسعه ز
تولید صنعتی

6 ماه

کباتان رایان الکترونیک شرکت تعاونی ا

استان همدان/ استان همدان 

کباتــان رایــان الکترونیــک در ســال 1395 از شــرکت اصلــی یعنــی شــرکت رایــان نیــک منشــعب شــده اســت.  شــرکت ا
شــرکت بین المللــی الکترونیــک رایــان نیــک در ســال 1374 تحــت عنــوان »ایــران ترونیکــس« تاســیس و فعالیــت خــود را 
در زمینــه تهیــه، فــروش و خدمــات پــس از فــروش تجهیــزات اندازه گیــری بــرق و الکترونیــک آغــاز نمــوده اســت. در ســال 
1382 باهــدف گســترش فعالیــت خــود در حیطــه صنایــع آموزشــی و تحقیقاتــی بــه نــام »شــرکت بین المللــی الکترونیــک 
کارخانــه ای بــه مســاحت 14000 مترمربــع در  رایــان نیــک« تغییــر نــام داد. ایــن شــرکت در ســال 1395 اقــدام بــه احــداث 
ــه  ــا یافت ــه ای ارتق کارخان ــد  ــه تولی ــی ب کارگاه ــد  ــاز تولی ــت و از ف ــوده اس ــدان نم ــتان هم ــع در اس ــی رزن واق ــهرک صنعت ش

اســت.
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تولید و ساخت انواع محصوالت حفاظتی فشار ضعیف

کلیــد  کتــور -  کنتا شــرکت پــارس حفــاظ انــواع محصــوالت بــرق صنعتــی ازجملــه 
کلیــد مینیاتــوری- کلیــد محافــظ  کلیــد اتوماتیــک هوایــی- رلــه حرارتــی-  اتوماتیــک- 
یــان - انــواع شاســی ها و چــراغ ســیگنال - خــازن  ییچ - ترانــس جر جــان - لیمیــت ســو
کلیدهــای چدنــی و متعلقــات  گــردان -  کلیدهــای  تــور - انــواع ترمینــال -  یگوال و ر

ــد.  ــرق صنعتــی را تولیــد و عرضــه می نمای ــه تابلوهــای ب ــوط ب مرب

ــز اهمیــت اســت.  ــع مختلــف حائ ــل توجــه در رشــد صنای ــه عنــوان یکــی از انرژی هــای قاب کشــور ب ــرق  ــع ب توســعه صنای
ــا  کــه ب گــردد  بخــش قابــل توجهــی از تجهیــزات برقــی و الکترونیــک- قــدرت ایــن صنعــت از طریــق واردات تأمیــن مــی 
یــد و خــروج ارز و همچنیــن ســرعت بــاال در تأمیــن ایــن تجهیــزات بــه منظــور همــگام شــدن بــا  توجــه بــه مشــکالت در خر
رت هــا می باشــد. هــدف از اجــرای طــرح تولیــد انــواع  کشــور، افزایــش ســهم داخلــی در تولیــد جــزء ضرو توســعه صنایــع در 

محصــوالت حفاظتــی و بــرق صنعتــی ایــن شــرکت می باشــد.

• تمرکززدایــی و حمایــت از 
کمتر توســعه یافته مناطــق 

• حفظ پایدار اشتغال
• صرفه جویی ارزی

www.parsfanal.co
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• حفظ و توسعه اشتغال
• دانش فنی بومی

یی ارزی • صرفه جو

4 ماه

شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ

کرمانشاه استان تهران/ استان 

صنایــع الکتریکــی پــارس حفــاظ در ســال 1363 در ایــران تأســیس شــد و بعــد از یــک دهــه فعالیــت در ســال 1373 بــا 
نظــارت و مشــارکت فنــی شــرکت فانــال آلمــان و مشــارکت بخــش دولتــی در ایــران تحــت لیســانس فانــال آلمــان فعالیــت 
کنــون نیــز تولیدکننــده اقــالم بــرق صنعتــی تحــت  کــرد و هم ا خــود را در زمینــه تولیــد محصــوالت بــرق صنعتــی آغــاز 

کــه توســط بخــش خصوصــی مدیریــت و هدایــت می شــود. لیســانس فانــال آلمــان در ایــران می باشــد 
ــگاه ها،  ــامل پاالیش ــت ش زارت نف ــاری و ــرکت های اقم ــرق، ش ــروی ب ــع نی ی ــرکت های توز ــر ش کث ــه ا ــوالت ب ــروش محص ف
کشــور جــزء ســوابق اجرایــی شــرکت می باشــد و همچنیــن  ــازار عمومــی  مناطــق نفت خیــز، فــالت قــاره، تابلوســازها و ب
کتــور، رله هــای  کنتا کلیدهــای اتوماتیــک،  کلیدهــای مینیاتــوری،  در حــال حاضــر شــرکت مشــغول بــه تولیــد انــواع 

ــد. ــوز و ... می باش ــد فی کلی ــان،  ــظ ج ــای محاف کلیده ــی،  حرارت
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EMG و EEG تولید دستگاه های

دســتگاه EEG 3840 ایــن شــرکت، یــک دســتگاه تشــخیصی به منظــور ثبــت ســیگنال های 
 ULNAUltra Low Noise( طراحــی  به کارگیــری  بــا  کــه  بــوده  مغــز  الکتریکــی 
EMG/NCV/ در قســمت آمپلیفایــر دســتگاه، ســاخته می شــود. دســتگاه )Amplifier

5000Q EP ایــن شــرکت، یــک دســتگاه تشــخیصی برجســته به منظــور ثبــت ســیگنال های 
می باشــد.  دســتگاه  آمپلیفایــر  در  طراحــی  به کارگیــری  بــا  عضلــه،  و  عصــب  الکتریکــی 
همچنیــن در نمونه هــای تــازه ایــن دســتگاه از تکنولــوژی جدیــدی در قســمت تحریک کننــده 
کمتــر و تولیــد پالس هــای الکتریکــی بــا رزولوشــن بــاال  کــه مبتنــی بــر مصــرف تــوان  اعصــاب، 

اســت. استفاده شــده  می باشــد، 

گذشــته تعــداد بیمــاران مرتبــط بــا بخــش مغــز و اعصــاب افزایــش داشــته، نیــاز جامعــه بــه جــذب  کــه در 5 ســال  از آن جــا 
یــب و اجــرای طــرح جامــع ســالمت از طــرف  یســت ها( نیــز افزایــش یافتــه اســت. تصو نیروهــای متخصــص )نورولوژ
دولــت در ایــن مــورد بی تأثیــر نبــوده اســت. در نتیجــه، بیمارســتان ها ســهم بیشــتری از بودجه هــای خــود را بــه تهیــه 
دســتگاه های ایــن حــوزه ماننــد EMG و EEG اختصــاص داده انــد. از طرفــی بــا توجــه بــه قیمــت دســتگاه های شــرکت 
یژگی هــای  طراحــی نگاراندیشــگان در مقایســه بــا ســایر نمونه هــای خارجــی و همچنیــن قابــل رقابــت بــودن امکانــات و و
کــز درمانــی،  یــژه بــرای بیمارســتان ها و مرا ســخت افزاری و نرم افــزاری ایــن دســتگاه ها، محصــوالت ایــن شــرکت بــه و
 )EMG( و الکترومایوگــراف )EEG( بســیار مــورد توجــه اســت. هــدف از انجــام طــرح تولیــد دســتگاه های انســفالوگراف

می باشــد.

• دانش فنی بومی
• تحقیق و توسعه

• حفظ و ایجاد اشتغال 

www.negond.com
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• حفظ و توسعه اشتغال
• دانش فنی بومی

یی ارزی • صرفه جو

6 ماه

شرکت طراحی نگار اندیشگان

استان تهران/استان تهران

شــرکت طراحــی نــگار اندیشــگان، در زمینــه طراحی، تولیــد دســتگاه های الکتروانســفالوگراف )EEG(، الکترومایوگراف 
کنــون بیــش از 1500 دســتگاه از محصــوالت خــود  ینــگ )EEG monitoring( فعالیــت می نمایــد و تا )EMG( و مانیتور
کشــور و نیــز مطب هــای خصوصــی پزشــکان متخصــص بیماری هــای داخلــی  کــز درمانــی  را در بیمارســتان ها و مرا
راه انــدازی  و  توان بخشــی و طــب فیزیکــی نصــب   ،)Neuroscience( و علــوم اعصــاب )Neurology( اعصــاب
ــه ســاخت از اداره بهداشــت، درمــان  یافــت پروان ــه در ــرای تولیــد محصــوالت خــود موفــق ب نمــوده اســت. ایــن شــرکت ب
 Health( کانــادا  کشــور  ســالمت  اســتاندارد  همچنیــن  و   CE، ISO13485 اســتانداردهای  پزشــکی،  آمــوزش  و 

ــت. ــده اس Canada( ش
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توسعه خط تولید برد مدار چاپی

که حاوی مدارات الکترونیکی مختلفی می باشد. گفته می شود  برد الکترونیکی به صفحاتی 
 روش ساخت بدین صورت است که ابتدا طراحی الکترونیکی موردنظر توسط مهندسان الکترونیک

 به وسیله کامپیوتر آماده سازی می شود. پس از آن این طرح توسط دستگاهی بنام فتوپالتر به صورت 
کامپیوتری  نگاتیو یا پزیتیو )روش های مختلف عکاسی( به فیلم تبدیل شده و به همراه مدارک 

رق های خاصی هستند به ابعاد یک در رق های مدار چاپی، و به واحد تولید ارسال می گردد. و
رقی از مس که از چندین الیه ) فایبرگالس با فیلیک paper( تشکیل شده اند و روی این الیه ها و دو متر 

رق ها  نورد شده به ضخامت 18-35 میکرون و یا 70 میکرون پرس شده است. پس از اینکه این و
گیوتینهــای برقــی برشــکاری شــدند، در واحــد دیگــر بــه نــام CNC توســط ماشــین  گــون طبــق طراحــی فیلــم توســط  گونا  بــه ابعــاد 
پروسســوری و بــا دقــت ماشــینکاری 0/025± میلی متــر می باشــند ســوراخکاری شــده و بــه واحــد  کــه تمامــًا میکرو آالت مربوطــه 
کــه مجهــز بــه یــک دســتگاه براشــینگ می باشــد توســط نــوار نقالــه قطعــات CNC شــده بــه  براشــینگ ارســال می شــوند. در ایــن واحــد 
ــواع چربی گیری هــای اولتراســونیک،  کــه شــامل ان گذشــتن از مراحــل مختلــف دســتگاه  درون دســتگاه هدایــت می شــوند و بعــد از 

ــوند. ــاپ می ش ــد چ ــه واح ــال ب ــاده ارس ــته بندی، آم ــرم و بس گ ــوای  ــا ه ــدن ب ــک ش ــس از خش ــند، پ ــو می باش ــی و شستش مکانیک

زه بــرای اهداف  PCB هــا اجــزای اصلــی هــر طراحــی الکترونیــک در دســتگاه ها، تجهیــزات و ابزارهــای مــدرن هســتند کــه امرو
ــع  ــه راحتــی و ســهولت در صنای کــه ب مختلــف اســتفاده می شــوند. ایــن اجــزای فشــرده قدرتمنــد، عناصــر اساســی هســتند 
ری، تجهیــزات پزشــکی و ... نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. مختلــف از جملــه خــودرو، حمــل و نقــل، دفــاع، هواپیمــا، فــن آو
کــرده  کوچک تــر و قوی تــر ســاخت PCB هــا را بــا یــک چالــش اساســی مواجــه  بــا ایــن حــال، نیــاز بــه تجهیــزات الکترونیکــی 
کوچک تــر، صنایــع  کارکــرد بیشــتر و ذخیــره ســازی اطالعــات بیشــتر در بردهــای  اســت. احتیــاج بــه ظرفیــت پــردازش بیشــتر، 
را وادار بــه حرکــت بــه ســمت ســاخت و اســتفاده از بردهایــی بــا تکنولــوژی جدیــد و پیشــرفته کــرده اســت. ایــن مینیاتــور کــردن 
کــم بیشــتر منجــر مــی شــود، بــرای کســب و کار الکترونیــک و مخابــرات بســیار حیاتــی اســت.این رونــد در حــال  بردهــا کــه بــه ترا
رشــد، PCB هــا را بیشــترین بخــش مــورد تقاضــای هــر دســتگاه الکتریکــی و الکترونیکــی می کنــد. شــرکت های مختلــف 
تولیــدی بین المللــی ماننــد سامســونگ، ســونی و پاناســونیک در تــدارک بــازار مصــرف خــود و رفــع نیازهــای مشــتریان بــه دنبــال 
دســتیابی و بهــره منــدی از پیشــرفته ترین تکنولوژی هــای ســاخت مدارهــای چاپــی هســتند.در چنیــن بــازار رقابتــی اســتفاده 
از تکنولــوژی هــای جدیــد ســاخت  PCB هــای قدرتمنــد و چندالیــه بــرای صنایــع وابســته بــه الکترونیــک و مخابــرات حیاتــی 
ز شــدن اســتاندارهای مــورد نیــاز بــرای ســاخت  ز دنیــا و بــه رو ــا نیازهــای تکنولــوژی رو مــی باشــد. از ســوی دیگــر همراســتا ب
یــژه ای بــه اســتفاده از PCB هــای بــا کیفیــت در ســاخت تجهیــزات الکترونیکــی شــده اســت. تجهیــزات الکترونیکــی توجــه و
ز جهــت بهینه ســازی و نوســازی خــط تولیــد و در نهایــت بهبــود  هــدف از انجــام ایــن طــرح، خریــد ماشــین آالت جدیــد و بــرو

ســرعت وکیفیــت در فرآینــد تولیــد انــواع بــرد مــدار چاپــی )PCB( می باشــد.

• حفظ و ایجاد اشتغال
• صرفه جویی ارزی
• بهینه سازی تولید 

www.karapcb.com
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• حفظ و توسعه اشتغال
یی ارزی • صرفه جو

کیفیت محصوالت • بهبود 
• افزایش ظرفیت تولید

6 ماه

کارا الکترونیک مبنا شرکت 

استان تهران/استان تهران

کارا بــا بهره گیــری  کارا در شــهرک صنعتــی عباس آبــاد و در زمینــی بــه مســاحت 3000مترمربــع واقع شــده اســت.  کارخانــه 
کنتــرل و بازرســی مــواد اولیــه و محصــول، تولیــد خــود را  ــواع تجهیــزات تمــام مکانیــزه و همچنیــن آزمایشــگاه های  از ان
کیفیــت ایــران و  یــت در انجمن هــای علمــی  ــر مبنــای اســتانداردهای ملــی و بین المللــی اســتوار نمــوده اســت. عضو ب
ــه تولیــد و  ــع آبــکاری ایــران ، همچنیــن اخــذ پروان کمیتــه مــدار چاپــی انجمــن صنای کیفیــت صنایــع و  توســعه و بهبــود 
 ISO9001:2008 کیفیــت گواهینامــه اســتاندارد بین المللــی مدیریــت  یافــت  زارت صنایــع و نیــز در تحقیــق و توســعه از و

کارا الکترونیــک می باشــد. از موسســه TUV NORD آلمــان از دیگــر افتخــارات شــرکت 
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ایجاد پلتفرم شبکه اجتماعی اختصاصی باقابلیت تبادل مالی

گروهــی، كالس آموزشــی،  گفتگــوی  ایــن پلتفــرم دارای بخش هــای گفتگو با دوستان، 
صفحات محتوا يا فروشگاه آناليناســت:

گفتگو با دوستان : گفتگوی خصوصي دارای 3 بخش كلي ازجمله )ليست مخاطبين، 
تاريخچه گفتگوهای خصوصي صفحه گفتگو( می باشد

در  شــرکت  و  ساخته شــده  عمومي  گروه هــای  تمامــی  مشــاهده   : گروهــی  گفتگــوی 
عمومــی گفتگوهــای 

کامــاًل شــبیه بــه نرم افزارهــای مشــابه جهــت برگــزاری  كالس آموزشــی : ایــن بخــش 
بــه  مربــوط  امکانــات  می باشــد.  اســاتید  و  یان  دانشــجو بــرای  درســی  کالس هــای 
مشــاهده  ضمــن   اســت  گنجانــده  شــده  بخــش  ایــن  در  درســی  کالس  مدیریــت 

می باشــد. امکان پذیــر  بــران  کار توســط  آموزشــی  کالس هــای  تاريخچه 

ــری و  ــت عضوگی ــر روی آن جه ــی ب ــوای علم ــه محت ــی و ارائ ــبکه اجتماع ــتر ش ــاخت بس ــرح س ــن ط ــرای ای ــدف از اج ه
ره هــای آموزشــی، فــروش کاال و خدمــات می باشــد. الزم بــه ذکــر اســت در ایــن طــرح کســب وفــاداری و جــذب  برگــزاری دو
یرسیســتم هایی ازجملــه )گفتگــو  مشــتری از طریــق محتــوای علمــی و بصــری صــورت می پذیــرد. ایــن بســتر شــامل ز
کالس آموزشــی، صفحــات محتــوا و فروشــگاه آنالیــن ( می باشــد.  کنفرانــس،  گروهــی، ســالن  گفتگــوی  ــا دوســتان،  ب

کار الکترونیک  کسب و   •
• حفظ و ایجاد اشتغال

www.soroushmehr.com
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کاهش وابستگی به برنامه ها و سیستم های مشابه خارجی • ایجاد بسترهای اجتماعی بومی در راستای 
کسب وکار الکترونیك گسترش و توسعه   •

• حذف واسطه و باال بردن وفاداری مشتری با الگوهای محتوایی و بازاری 
ری و دانش فنی بومی در زمینه طراحی مشخصات نرم افزاری و سخت افزاری برنامه های مشابه خارجی • نوآو

9 ماه

موسسه فرهنگ و هنر سروش مهر

استان تهران /استان  تهران

شــرکت در ســال 1386 تأسیس شــده اســت. از دیگــر فعالیت هــای شــرکت می تــوان بــه مــواردی همچــون مترجــم 
کــه در مشــارکت بــا شــرکت تجــارت   IR.S24 ژه بــردی ســبک زندگــی و پــرو کار همــراه، نرم افــزار ســروش ایمــان، نرم افــزار 

الکترونیــک پارســیان انجام شــده اســت اشــاره نمــود.
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 SolidWave طراحی و پیاده سازی نرم افزار

و  ینــگ  مانیتور بــرای  پیشــرفته  نرم افــزاری   SolidWave ینــگ شــبکه  مانیتور نرم افــزار 
کلیــه   SolidWave می باشــد.  ارتباطــی  لینک هــای  و  وایرلــس  شــبکه های  کنترلــی 
در  و  می کنــد  نظــارت  ســاعته   24 به صــورت  را  شــبکه  روی  بــر  موجــود  یس های  ســرو
صــورت ردیابــی هرگونــه اختــالل و اشــکال، بــا ارســال انــواع اخطــار، مســئوالن شــبکه 
کیفیــت  ســطح  از  واضــح  یــری  تصو گزارش هــای  و  می ســازد  باخبــر  موضــوع  از  را 
ری اطالعــات ارائــه می دهــد و بــا ابزارهــای موجــود بــه مدیــران شــبکه  یس های فنــاو ســرو
کار بــا نرم افــزار در  بــری آســان و بــدون پیچیدگــی  کار بــرای رفــع نقایــص و پیکربندی هــا و 
کمــک شــایانی بــه رفــع مشــکالت شــبکه های وایرلــس در ســازمان ها انجــام  ایــن زمینــه 
ری  ــه نیــاز مدیــران فنــاو ــا توجــه ب ینــگ شــبکه SolidWave ب می دهــد. نرم افــزار مانیتور
اطالعــات و راهبــران شــبکه در شــرکت ها و ســازمان های متوســط و بــزرگ طراحی شــده 
ــع شــبکه های وایرلــس  یس ها و مناب ــا همــه ســرو کمــک می کنــد ت  SolidWave .اســت
کاری و  و لینک هــای ارتباطــی را تحــت نظــارت و مدیریــت خــود قــرار دهیــد تجربــه 
یژگی هــای خــاص در مقایســه بــا نمونه هــای  کــردن و فنــی متخصصــان شــبکه و اضافــه 

خارجــی بســیار قابل رقابــت بــا محصــوالت خارجــی می باشــد. 

کیفیــت جهــت نصــب و راه انــدازی رادیوهــای Free Band در مســیر تهــران-  متقاضــی قــراردادی بــا شــرکت نقــش اول 
قــم و تهــران- ســاوه بــر روی ســایت های جادهــای شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران و همچنیــن نصــب و راه انــدازی 
یــل آن بــه مخابــرات اســتان دارد. در راســتای ایــن قــرارداد شــرکت  کــز مخابراتــی اســتان ها و تحو ییچ - روترهــا در مرا ســو
یــد نرم افزارهــای موجــود خارجــی دراین ارتبــاط  کــه موضــوع بــا خر ملــزم بــه پایــش سیســتم های نصب شــده می باشــد 
کــه در  قابــل انجــام اســت. شــرکت بــا توجــه بــه دانــش و تجربیــات قبلــی دارای نرم افــزار اولیــه تولیدشــده بومــی می باشــد 

ــزار می باشــد. ــن نرم اف ــده از ای ــن طــرح هــدف صنــدوق تکمیــل و توســعه فازهــای باقی مان ای

• حفظ و ایجاد اشتغال
• دانش فنی بومی

www.nooran.com
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ر سیستم های نصب شده • پایش از راه دو
• بوم سازی تکنولوژی

• حفظ و ایجاد اشتغال
یی ارزی • ایجاد ارزش افزوده و صرفه جو

6 ماه

نوران ارتباطات پایدار

استان تهران /استان  قم

یــخ 94/09/01  کیفیــت در تار ســال تأســیس شــرکت 1387 می باشــد. یــک نمونــه از قراردادهــا بــا شــرکت نقــش اول 
جهــت نصــب و راه انــدازی رادیوهــای Free Band در مســیر تهران-قــم و تهران-ســاوه بــر روی ســایت های جــاده ای 
یــل  کــز مخابراتــی اســتان ها و تحو ییچ- روترهــا در مرا شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران و همچنیــن نصــب و راه انــدازی  ســو

ــد. ــری می باش ــای مج ــتان از فعالیت ه ــرات اس ــه مخاب آن ب
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تولید تجهیزات تصویربرداری دیجیتال

طــب  مهــران  شــرکت   ،1389 ســال  از  دیجیتــال  ری  فنــاو به کارگیــری  راســتای  در 
نســبت بــه تولیــد سیســتم های رادیوگرافــی دیجیتــال در مدل هــای مختلــف اقــدام 
کاســت حــاوی  ــوژی،  نمــوده اســت. در رادیوگرافــی دیجیتــال هــم بجــای فیلــم رادیول
اشــعه  برخــورد  می دهــد.  انجــام  را  کار  همــان  کــه  اســت  الکترونیــک  صفحــه  یــک 
الکترونیــک موجــب  بــر روی صفحــه  اســت  کــرده  بیمــار عبــور  بــدن  از  کــه  ایکــس 
نیمه هادی هــا  ایــن  می شــود.  دارد  قــرار  آن  روی  بــر  کــه  نیمه هادی هایــی  تحریــک 
کــرده شــدت جریان الکتریکــی را ایجــاد  کــه بــه آن هــا برخــورد  برحســب شــدت اشــعه ای 
کامپیوتــر پردازش شــده و  می کننــد. اطالعــات ایــن ســیگنال های الکتریکــی به توســط 

بــر روی مانیتــور قابل دیــدن اســت. 

کاســت  یربــرداری دیجیتــال می باشــد. تفــاوت ایــن روش بــا روش ســنتی در  هــدف از ایــن طــرح تولیــد تجهیــزات تصو
بین هــای قدیمــی دارنــد.  ر بین هــای جدیــد دیجیتــال بــا دو ر کــه دو مــورد اســتفاده اســت. ایــن همــان تفاوتــی اســت 
یــر را بــر روی یــک فیلــم ضبــط می کردنــد و آن فیلــم بایــد در البراتــوار ظاهــر و ســپس  بین هــای عکاســی قدیمــی تصو ر دو
یــر بجــای فیلــم بــر روی یــک صفحــه الکترونیــک  بین هــای دیجیتــال تصو ر کاغــذ چــاپ می شــد ولــی در دو بــر روی 

یــر را تبدیــل بــه ســیگنال های الکتریکــی می کنــد. کــه اطالعــات نــوری تصو حســاس بــه نــور تابیــده می شــود 

• دانش فنی بومی 
• حفظ و ایجاد اشتغال

www.mehranteb.com
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• ایجاد دانش بومی ساخت تجهیزات پزشکی
• جلوگیری از خروج ارز جهت واردات

کز درمانی کاهش هزینه های تجهیز مرا  •
کاهش هزینه ها به جهت حذف فیلم  •

6 ماه

مهران طب

استان فارس/استان فارس 

و  معمولــی  رادیوگرافــی   : شــامل  پزشــکی  یربــرداری  تصو دســتگاه  تولیــد  می باشــد.   1376 شــرکت  تأســیس  ســال 
ــاال 100KHZ- تولیــد  ــور فرکانــس ب پی- ماموگرافــی  ژنرات دیجیتال-پرتابــل- رادیوگرافــی دنــدان-C ARM-فلورســکو
دســتگاه رادیوگرافــی فرکانــس بــاال- نمونه ســازی رادیوگرافــی دیجیتــال موبایــل و ثابــت- نمونه ســازی رادیوگرافــی موبایــل 

معمولــی - تولیــد سیســتم های رادیولــوژی آنالــوگ و دیجیتــال از فعالیت هــای مجــری می باشــد.
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ساخت سیستم خودکار عکس برداری الم 
آزمایشگاهی و نرم افزار تشخیص 

که بر مبنای روش های تشخیصی متفاوتی در رابطه با این نوع خاص سرطان وجود دارد 
گون عمل می کنند. روش سنتی و قدیمی تر انجام تست پاپ اسمیر، گونا  اطالعات 

 انتقال سلول های برداشته شده از دهانه رحم توسط وسایل نمونه برداری به یک
که حدود 80 درصد سلول ها بر روی  اسالید شیشه ای است. عیب این روش آن است 
کم هزینه تر بودن یخته می شوند. مزیت این روش  ر ر  وسایل نمونه برداری باقی مانده و دو

یر Thin Prep به عنوان روش آنالیز سلول های رحمی  ژه، روش آنالیز تصاو  آن است در این پرو
کــه در ســال های اخیــر بســیار موردتوجــه قرارگرفتــه اســت. Thin Prep  بــه الم هــای تهیه شــده توســط  انتخاب شــده 
از ســلول های  تــک الیــه  یــک نمونــه   کــه شــامل  گفتــه می شــود   Hologic دســتگاه های مختلــف ازجملــه شــرکت 
کــه قــادر باشــد  ژه هــدف ارائــه  یــک سیســم یکپارچــه مبتنــی بــر بینایــی ماشــین اســت  دهانــه  رحمــی اســت. در ایــن پــرو
به صــورت  خــودکار، عــادی یــا غیرعــادی )مشــکوک بــه ســرطانی( بــودن نمونه هــای تهیه شــده از ســلول های دهانــه 
رحــم )Thin Prep ( را تشــخیص بدهــد. به عبارت دیگــر، سیســتم طراحی شــده نهایــی بایــد یــک نمونــه الم تهیه شــده 
یســک موجــود در ســرطانی  ــد و قــادر باشــد میــزان ر یافــت نمای رودی در ــه رحــم )Thin Prep ( را در و از ســلولهای دهان
کنــد. در مــورد مزایــای تیــن پــرپ  یســک، الم نمونــه را برچســب گذاری  بــودن آن نمونــه را تشــخیص بدهــد و بــر اســاس آن ر

کــرد: یــر اشــاره  می تــوان بــه مــوارد ز
کاماًل اتوماتیک 1. تهیه الم به صورت 

کاذب ( کاهش 40% موارد منفی  2. دقت باال ) 
3. استفاده بسیار آسان 

4. اسالیدهای واضح
 »Significantly more effective than Conventional pap test« : به عنوان FDA 5. دارای تأییدیه

کالمیدیا گنوره و  6. تنها تست پاپ برای تشخیص اچ.پی.وی ، 
Urine,Sputum,FNA 7. قابلیت آماده سازی اسالید از نمونه های

هــدف از ایــن طــرح نمونه ســازی یــک سیســتم اتوماتیــک تشــخیصی بــرای تشــخیص ســلول های ســرطانی و دارای 
کــه بــه روش THIN PREP تهیه شــده و  یافتــی را  ناهنجــاری اســت به طوری کــه بتوانــد یــک نمونــه پــاپ اســمیر در
ــر  ــد. تشــخیص هــر چــه ســریعتر و مطمئن ت ــه رحــم اســت را تفســیر نمای ــه از ســلول های دهان ــه تــک الی شــامل یــک نمون
ســرطان دهانــه  رحــم، بخصــوص در مراحــل اولیــه، می توانــد بــه رونــد درمــان آن بســیار کمــک کنــد. ایــن موضــوع اهمیــت 

کمــک تشــخیصی پیشــنهادی را نشــان می دهــد. سیســتم های 

• تحقیق و توسعه
• حفظ و ایجاد اشتغال 

کیفی  • اخذ تاییدیه های فنی و 
داخلــی و بین المللی

www.nrp-co.com
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• ایجاد دانش فنی 
گسترش تولید داخلی تجهیزات پزشکی  •

کاهش اثرات تحریم ها بر صنعت پزشکی • قطع وابستگی ها و 

5 ماه

یا نگرش رایانه پو

استان تهران/استان تهران

ژه  یــری، پــرو ک خــوان بــه روش پــردازش تصو ژه تحقیقاتــی سیســتم پال ســال تأســیس شــرکت 1377 می باشــد. پــرو
ژه تحقیقاتــی سیســتم سرعت ســنج  یــری، پــرو ینــگ بــه روش پــردازش تصو ک خــوان خــودرو و ســایت مانیتور نصــب پال
یــری،  ــردازش تصو ــه روش پ ک خــوان خــودکار ســّیار ب ژه نصــب پــال ــرو یــری، پ ــردازش تصو ــه روش پ یــی ب رهگیــر خودرو
ژه نصــب پایلــوت سیســتم ثبــت تخلــف  ــرو ــری، پ ی ــردازش تصو ــه روش پ ژه نصــب سرعت ســنج ثابــت جــاده ای ب ــرو پ
ــه روش  ــه چــپ ب ژه سیســتم تشــخیص و ثبــت تخلــف انحــراف ب ــرو یــری، پ ــردازش تصو ــه روش پ عبــور از چــراغ قرمــز ب
کنترلــی در ماهــواره فجــر از فعالیت هــای  یــری، قــرارداد بــا صنعــت ســامانه های فضایــی جهــت بــرد  پــردازش تصو

مجــری می باشــد.
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تولید دستگاه الکتروشوک قلبی                                          

رزشــی و  کــز پزشــکی، درمانــی، و ری در مرا دســتگاه الکتروشــوک از تجهیــزات ضــرو
تفریحــی می باشد.الکتروشــوک یکــی از تجهیــزات مهــم اتاق هــای عمــل اســت. از ایــن 
کــه قلــب آن هــا بــه هــر  دســتگاه بــرای اعمــال یــک شــوک الکتریکــی قــوی بــه بیمارانــی 
کار مــی رود. شــوک الکتریکــی اعمال شــده بــه قلــب  کار بــاز ایســتاده اســت بــه  دلیــل از 

یتــم قلبــی بــه حالــت اولیــه می شــود. در برخــی مــوارد باعــث بازگشــت ر
مزیــت ایــن محصــول نســبت بــه نمونــه قدیمــی دارای دو مزیــت می باشــد؛ یکــی بــای 
یتــه الکترودهــا مرتــب تغییــر می کنــد و به این ترتیــب  کــه پالر یــک بــودن بــه ایــن معنــا  فاز
یــه قلبــی جلوگیــری می کنــد، دیگــر اینکــه به جــای اعمــال  از ســوختگی و عــوارض ثانو
ــر روی آن تخلیــه  کــه  خــازن ب ــا تغییــر مقاومتــی  کنترل شــده ب ــان به صــورت  ی ولتــاژ، جر

می شــود؛ انجــام می گیــرد.

کــز درمانــی و هیئت امنــای ارزی  هــدف از انجــام ایــن طــرح تولیــد دســتگاه DC شــوک قلبــی جهــت فــروش بــه مرا
می باشــد. 

•دانش فنی بومی 
• اخــذ تاییدیه های 

داخلــی و بین المللــی

www.tpd.co.ir
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• اشتغال زایی
• بومی سازی

6 ماه

تجهیزات پیشرفته درمان

استان تهران/استان تهران

ــه داخلــی دســتگاه الکتروشــوک  کــودک و طراحــی نمون ســال تأســیس شــرکت 1388 می باشــد. تولیــد تشــک هشــدار 
ــد. ــری می باش ــای مج ــت ه ــه CE از فعالی ــذ تاییدی ــکی و اخ ــزات پزش ــگاه تجهی ــرکت در نمایش ــی، ش قلب
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راه اندازی خط تولید پد الکتروکوتر

یی است. دو الکترود به الکتروکوتر یا الکتروسرجری در حقیقت یک ژنراتور بسامد رادیو
که یکی از آنها فعال است و سطح  یی)RF( متصل می شود   ژنراتور بسامد رادیو

 
ً
کوچکتر نسبت به الکترود دیگر دارد. الکترود فعال، معموال مقطعی بسیار 

کار می رود به شکل یک ابزار یا پروب ساخته می شود و توسط پزشک به 
کوتر(. الکترود غیر فعال، سطح بسیار بزرگتری دارد.  )قلم 

که به )صفحه بیمار( مرسوم است، از یک سطح با جنس رسانا تشکیل می شود این الکترود 
کنترل خونریزی از طریق انعقاد  کوتر برای برش و  گیرد. قلم  یر ران یا باسن بیمار قرار می  که ز  

یر است: یژگی های ز کوتر ساخت این شرکت دارای و در عمل های جراحی استفاده می شود. قلم 
که موجب راحتی در استفاده از آن شود. کابل بلند و انعطاف پذیر بودن آن  - طراحی سبک و 

که موجب افزایش ایمنی و راحتی در طول عمل می شود - مواد اولیه مرغوب و ساختار غیر لغزنده آن 
- سازگاری با اکثر دستگاه های الکتروکوتر

- بسته بندی محکم و مناسب
- دارای عملکردهای برش و انعقاد خون

کوتر( می باشد.  هدف از انجام طرح، ایجاد خط تولید الکترود غیر فعال )صفحه بیمار-پد 
کیفیــت مناســب می باشــد و نیــز  کشــور بــا  بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت جــزو تولیدکننــدگان اصلــی قلــم الکتروکوتــر در 
شــرکت قلــم الکتروکوتــر را بــا قیمــت قابــل رقابــت بــا مشــابه خارجــی ارائــه می کنــد. ایــن طــرح جهــت ارائــه تســهیالت بــه 

کوتــر(  و تولیــد آزمایشــی ایــن محصــول اســت. ایجــاد خــط تولیــد الکتــرود غیــر فعــال )صفحــه بیمار-پــد 

• صرفه جویی ارزی 
کاهش واردات  •

www.dgdena.com
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کاهش واردات یی ارزی و  • صرفه جو
• زمینه سازی برای تولید محصول صادرات محور

• اشتغال زایی

2 ماه

گستران دنا داده 

استان فارس/استان فارس

ــا در ســال 1378 تاســیس شده اســت. فعالیــت هــای اصلــی شــرکت در دو زمینــه طراحــی و  گســتران دن شــرکت داده 
کــه بــرای هــر دو زمینــه از  گردیده اســت  تولیــد سیســتم هــای الکترونیــک پزشــکی و وســایل مصرفــی پزشــکی متمرکــز 
کل تجهیــزات پزشــکی و بین المللــی برخــوردار اســت. همچنیــن دارای مجــوز و رتبــه بنــدی از  اســتانداردهای اداره 

شــورای عالی انفورماتیــک مــی باشــد.
فــروش مناســب  بــه  کــه منجــر  انــواع نمایشــگاهای داخلــی و خارجــی حضــور موثــری داشــته اســت.  متقاضــی در 
کــه نشــان دهنده  کشــورهای مختلــف شــده اســت.  کــز درمانــی داخلــی و همچنیــن صــادرات بــه  محصــوالت بــه مرا
کاردیوگــراف  الکتــرو  شامل}دســتگاه  شــرکت  باشــد.تولیدات  مــی  مناســب  بســته بندی  و  محصــوالت  کیفیــت 
ییــد، دســتگاه ســوزاننده ســر ســوزن، قلــم یکبــار مصــرف الکتروکوتــر، چســت  دیجیتــال، دســتگاه الکتروتراپــی همورو

الکتــرود یکبــار مصــرف و ...{ می باشــد.
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توسعه زیرساخت های ارتباطی شبکه فیبر نوری

کابل دراپ از جمله کنار هم قرار دادن اجزای مختلف  برد این خط تولید برای در  کار
کابل دراپ(  برد  کار  تایت بافر فیبر نوری، FRP، سیم مسی و دیگر اجزا )بسته به نوع 

کردن آنها با مواد PVC، LSZH و غیره است. برای تولید خود تایت بافر   و روکش 
کردن فیبر نوری خام( یک خط تولید دیگر مشابه با همین خط فیبر نوری )روکش 

کارکرد مشابه که اگرچه دارای دستگاه های با   تولید مورد استفاده قرار می گیرد 
کردن خود فیبر نوری بسیار ظریف تر و با دقت   است اما به دلیل اینکه روکش 

کارکرد و توان مصرفی با یکدیگر گیرد، دستگاه ها از نظر دقت  بیشتری باید انجام 
کلی خط تولید یکسان است.   متفاوت خواهند بود اما ساختار 

کیبل است: کابل دراپ و پچ  ژه  بردترین تجهیزات در این پرو یکی از پرکار
ژه برای رساندن فیبر به درب منازل و سازمان ها و درون ساختمان ها می باشد. کابل دراپ در آخرین سطح پرو  -

کار می رود.  کیبل در ساخت پچکوردهای نوری مورد استفاده در دکل های موبایل و غیره به  - پچ 
ژه ملــی  تولیــد ایــن محصــوالت در داخــل باعــث خودکفایــی در تامیــن منابــع مــورد نیــاز بــرای پیشــبرد و ســرعت بخشــیدن بــه ایــن پــرو
و جلوگیــری از خــروج ارز خواهــد شــد. بــا توجــه بــه تولیــد بومــی ایــن محصــول می تــوان ایــن محصــول را مطابــق بــا نیــاز پیمانــکاران و 
کیفیت تــر و ســریع تر نســبت بــه نمونه هــای خارجــی جــزو امتیــازات  یــل محصــول بــا  کــرد. تحو ژه در داخــل تولیــد  مالحظــات فنــی پــرو

تولیــد ایــن محصــول در داخــل اســت. 

کابل فیبر نوری می باشد.  هدف از انجام طرح راه اندازی خط تولید انواع 
ژه رســاندن فیبــر نــوری بــه درب منــازل و ســازمان ها  و نیــز گســترش شــبکه فیبــر نــوری جــزو اهــداف دولــت مــی باشــد  پــرو
یکــه قــرار اســت طبــق برنامــه توســعه  یــت اول شــرکت مخابــرات ایــران و مخابرات هــای اســتانی قــرار دارد. بــه  طور و در اولو

گــردد.  بــر فراهــم  در هــر ســال دسترســی بــه فیبــر نــوری بــرای یــک میلیــون کار

• دانــش فنــی بومی 
• تمرکززدایــی و حمایــت از 

کمتــر توســعه یافته مناطــق 
کاهــش واردات  •

www.sabaets.ir
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کاهش وارادت یی ارزی و  • صرفه جو
• اشتغال زایی

• دانش فنی بومی

 6 ماه

سبا اتصاالت امواج سپیدان 

استان فارس/ استان فارس

پروانــه  اخــذ  بــه  موفــق  شــرکت  اســت.این  شــده  تاســیس   1388 ســال  در  ســپیدان  امــواج  اتصــاالت  ســبا  شــرکت 
یــی و همچنیــن  زارت دفــاع (، مجــوز از ســازمان تنظیــم مقــررات رادیو بهره بــرداری از ســازمان صنایــع و معــادن، ســمتا) و
گردیــده اســت. همچنیــن شــرکت جــزو  یرســاخت  کشــور، شــرکت ارتباطــات ز تاییدیــه از شــرکت مخابــرات اســتان های 

ــد. ــرات می باش ــت مخاب ر لیس ــدو ون
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تولید صندوق فروشگاهی و سخت افزارهای جانبی رایانه

کــه بــه همــراه  یــدی بــازار ایــران اســت  صنــدوق فروشــگاهی فراســو اولیــن صنــدوق اندرو
نــرم افــزار جامــع فروشــگاهی عرضــه مــی شــود. ایــن دســتگاه فــوق العــاده ســریع اســت و 
گرمایشــی اســت و همچنیــن قابلیــت اتصــال بــه  مجهــز بــه نمایشــگر مشــتری و چاپگــر 

کشــوی پــول، بارکــد خــوان و پوزهــای بانکــی را دارد.

کلیــد،  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد انــواع جهــت تولیــد صنــدوق فروشــگاهی و محصــوالت مرتبــط قبیــل }صفحــه 
موشــواره، تبلــت و ...{ مــی باشــد.با توجــه بــه نیــاز بــه مکانیــزه شــدن عملیــات حســابداری و فروشــگاهی و نیــز امــکان 
کــردن فرآنیدهــای فــروش و صورتحســاب  گزارش هــای مالیاتــی لــذا زمینه ســاز مکانیــزه  نظــارت در ایــن عملیــات و 

اســت.

• بومی سازی
• اشتغال زایی

FLAT PRICING TABLE TEMPLATE

sign up sign up

           چهار هسته ای – 1.8 گیگا هرتزپردازنده

1 گیگا بایت

8 گیگابایت – قابلیت ارتقا حافظه خارجی تا 32 گبگابایت

1024x768 اندازه: 10 اینچ - رزولوشن

2 عدد اسپیکر 2 وات

3G) – Wi-Fi- Bluetooth - 3 x USB – 1 x RS232 – 1 x LAN – 1 x RJ11) نسل سوم شبکه تلفن همراه

رسعت : 200 میلی مرت در ثانیه – اندازه: 80 میلی مرت – دارای کاتر خودکار

سنسور ا½ام کاغذ – سنسور باز بودن درب

حافظه رم

حافظه ذخیره سازی

صفحه Àایش

اسپیکر

سنسورها

پرینرت

قابلیت های ارتباطاتی

www.farasoo.ir



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی )نماد(

کاهش واردات یی ارزی  • صرفه جو
• ایجاد ارزش افزوده

• اشتغال زایی

6 ماه

صنایع رایانه فراسو

استان تهران/استان تهران

شرکت صنایع رایانه فراسو در سال 1368 تاسیس شده است.
کلیــد، موشــواره،  یــع محصــوالت جانبــی رایانــه از قبیــل }صفحــه  فعالیت هــای اصلــی شــرکت در زمینــه تولیــد و توز

یزیــون و تبلــت می باشــد. گیرنــده دیجیتالــی تلو بلندگــو{، رایانــه هــای شــخصی، 
یــع در تهــران و شهرســتان هــا بــا حــدود 150 نماینــده درجــه 1 و بیــش از 350  شــرکت دارای نمایندگــی هــای فــروش و توز
نماینــده خــرده فــروش می باشــد. شــرکت دارای حــدود  30 نمایندگــی خدمــات پــس از فــروش در تهــران و شهرســتان هــا 
ره هــای فنــی و روابــط عمومــی در شــرکت بــه اخــذ لــوح  کــه تمامــی نماینــدگان پــس از طــی دو بصــورت مســتقیم میباشــد 

نمایندگــی رســمی خدمــات پــس از فــروش نائــل خواهنــد شــد.



نامطرح:

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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تجاری سازی دستگاه اتوکالو سرد

استریالیزرها در حوزه »پزشکی انسانی« برای استریل یا سترون سازی بکار می روند و این به  
معنی حذف میکرو ارگانیسم ها از وسایل و تجهیزات است. چنانچه این میکرو ارگانیسم ها

 حذف نشوند خودشان عامل بیماری خواهند شد و یا در نتیجه تست های ازمایشگاهی تاثیر
گذارند. با توجه به اینکه بسیاری از تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی نیاز به استریل دارند  می 

که این روش خطرات  کثرَا از روش مرسوم استریالیزر بخار استفاده می نمایند   لذا در حال حاضر ا
و معایب خاص خود را دارد بنابراین متقاضی تولید دستگاه استریالیزر سرد را در دست اقدام دارد.

ژن)N2( و 21 درصــد اکســیژن)O2( اســت)گازهای دیگــر درصــد باالیــی ندارنــد(.  هــوای تنفســی مــا دارای تقریبــا 78درصــد نیتــرو
بیتــال آنهــا  گازهــا بــه رادیــکال آزاد خــود تبدیــل شــوند یعنــی بــا صــرف انــرژی، یــک الکتــرون اضافــه وارد خارجی تریــن ار چنانچــه  ایــن 
کــه بســیار ناپایــدار بــوده و تمایــل شــدیدی بــه دادن تــک الکتــرون اضافــی خــود بــه اطــراف  شــود، تبدیــل بــه )N3.( و )O3.( می شــوند 
کننــده قــوی هســتند. ایــن الکتــرون دهندگــی و  گردنــد. لــذا اکســید  دارنــد تــا دوبــاره بــه حالــت پایــدار قبلــی یعنــی )N2( و )O2(  بــاز 
کــه روی ســطوح تجهیــزات مختلــف هســتند. لــذا بــا کشــف ایــن مســئله  اکسیداســیون، باعــث مــرگ میکروارگانیســم هایی مــی شــود 
در ســال 2014، ســازمان غــذا و داروی آمریــکا )FDA( رادیکالهــای آزاد را بــه عنــوان یــک »عامــل کشــنده میکروارگانیســم«  مــورد تاییــد 

قــرار داد و از آن پــس اســتریالیزرهایی بــر پایــه رادیــکال آزاد یــا ســرد ســاخته شــدند. 

دســتگاه   50 ســاخت  و  تولیــد  جهــت  محــدود  تولیــد  روش  بــه  تســهیالت  اعطــای  طــرح،  ایــن  انجــام  از  هــدف 
کــه متقاضــی پــس از تولیــد و فــروش ایــن تعــداد حمایــت شــده بتوانــد بــا توجــه بــه وجــود  اتوکالو)اســتریالیزر( می باشــد 
بــازار مناســب داخلــی و خارجــی شــروع بــه تولیــد انبــوه نماید.آزمایشــگاههای طبــی، آزمایشــگاه های تحقیقاتــی و 
ســلولی ملکولــی دانشــگاهها و موسســات آمــوزش عالــی، بیمارســتانها، دندانپزشــکی ها و حتــی آرایشــگاهها بــرای 
کــه ایــن روش تکنیــک  کننــدگان ایــن دســتگاه ها بــه شــمار مــی آیــد. همچنیــن از آنجــا  کار جــزو مصــرف  اســتریل ابــزار 
کــز  تــازه ای در استریلیزاســیون بشــمار مــی رود عــالوه بــر آزمایشــگاه های تشــخیصی و تحقیقاتــی در دانشــگاه ها و مرا
کــز بیشــتری  کــه در شــرایط فعلــی خواهــان ایــن دســتگاه هســتند بــا اطــالع رســانی بیشــتر در نمایشــگاه ها  مرا تحقیقاتــی 

ــد.  ــد ش ــه خواهن ــرف آن اضاف ــازار مص ــه ب ب

• تجاری سازی دانش 
• دانش فنی بومی 

• حفظ و ایجاد اشتغال

www.ttkarma.ir



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :
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کاهش واردات • صادرات و 
• اشتغالزایی
• دانش فنی

6 ماه

کارما آزما اندیش توسعه و تجهیز 

استان تهران/استان تهران

کارمــا آزمــا اندیــش در ســال 1386 تاســیس شــده اســت. تولیــد تجهیــزات پزشــکی شــامل  شــرکت توســعه و تجهیــز 
کتــری، آنتــی بیوگــراف و ...{ از فعالیت هــای شــرکت مــی باشــد. کیت هــای شناســایی با }اتــوکالو ســرد، 



نامطرح:
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نمونه سازی و ساخت دستگاه مولد سیگنال مخابراتی

مرجع اصلی تولید سیگنال در این مولد، یک اسیالتور بسیار پایدار از نوع OCXO با فرکانس
 100MHz است. قلب اصلی این مولد سیگنال یک سینتیسایزر اعشاری در محدودۀ فرکانسی

 8GHz-2 است. مرجع فرکانسی 100MHz وارد این سینتیسایزر شده و بسته به فرکانس
 انتخاب شده توسط کاربر، سیگنالی در محدودۀ8GHz-2  تولید می گردد. این سیگنال وارد یک

 8GHz-6 ،6GHz-4.7 ،4.7GHz-3 ،3GHz-2 بانک فیلتری شده و توسط یکی از فیلترهای 
گردد. فیلتر می شود تا سطح سیگنالهای ناخواسته و هارمونیک ها تضعیف 

گــر بانــد فرکانســی خواســته شــده توســط  بــر می گــردد. ا کار از ایــن نقطــه بــه بعــد، ســیگنال وارد دو بخــش متفــاوت بســته بــه انتخــاب 
بــر در محــدودۀ 6GHz-2 باشــد، ســیگنال وارد مســیر 6GHz-2 می گــردد. در ایــن مســیر دیگــر تغییــر فرکانــس نخواهیــم داشــت و  کار
 0dBm-60- بــر تــوان ســیگنال خروجــی در محــدودۀ کار کننــده می گــردد تــا بــه انتخــاب  ســیگنال خروجــی وارد تعــدادی تضعیــف 

گــردد. 1dB تنظیــم  بــا پلههــای 
 18GHz-6 18 قــرار داشــته باشــد، ســیگنال وارد بخــشGHz-6 بــر در محــدودۀ کار کــه فرکانــس انتخابــی توســط  در صورتــی 

می گــردد.

هــدف از انجــام طــرح تحقیقــات و نمونــه ســازی جهــت توســعه دو نــوع مولــد ســیگنال بــا مشــخصات قابــل رقابــت بــا 
یــر مــی باشــد: محصــوالت خارجــی، بــا قابلیــت پشــتیبانی فنــی بســیار بــاال و قیمــت عرضــه بــه مراتــب پاییــن تــر بــه شــرح ز
کــز  • مولــد ســیگنال محــدوده فرکانســی GHz 4.2 - 10MHz بــا قابلیــت توســعه تــا 12GHz قابــل اســتفاده در مرا

آموزشــی، دانشــگاه هــا و ...
کز تحقیقاتی صنایع هایتک و ... • مولد سیگنال محدوده فرکانسی GHz 18 - 2GHz قابل استفاده در مرا

• تحقیق و توسعه
• دانش فنی بومی

• تجاری سازی دانش

www.ariawave.com



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر
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گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی )نماد(

• جلوگیری از واردات
• دانش فنی بومی

• اشتغال زایی

6 ماه

یا یا اندیشان موج آر پو

استان تهران/استان تهران

ــا در ســال 1393 در زمــره شــرکت های دانش بنیــان از طــرف  ی - ســال تاســیس شــرکت 1387 اســت.  شــرکت مــوج آر
گرفــت. یاســت جمهــوری قــرار  ری ر معاونــت علمــی و فنــاو



نامطرح:
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تجهیز آزمایشگاه تخصصی )محفظه شرایط محیطی 
چمبر (

هر محصول الکترونیکی و مخابراتی در چرخة عمر خود، تحت شرایط محیطی متفاوتی از نظر
گرفت.  دمای عملکردی، دمای نگهداری، رطوبت، ارتفاع، لرزش، شوک و ... قرار خواهد 

 این شرایط محیطی سبب تغییر عملکرد و بازدهی محصول الکترونیکی یا مخابراتی 
کار در شرایط محیطی تعیین شده، در مراحل گر مالحظات  که ا گردید، بهگونهای  خواهد 
کامل قابلیت  طراحی و تولید محصول لحاظ نشده باشد، ممکن است محصول به طور 

گردد. کار خود را در شرایط محیطی متفاوت از شرایط آزمایشگاه از دست داده و دچار عیب   
کــه امــکان قــراردادن محصــول در شــرایط محیطــی مختلــف را فراهــم می ســازد، محفظــة تســت شــرایط محیطــی یــا  دســتگاهی 
کمپرســورهای برودتــی امــکان تغییــر دمــای  چمبــر )Chamber( نامیــده می شــود. ایــن دســتگاه بــا اســتفاده از المنت هــای حرارتــی و 
ــودن دمــای واقعــی داخــل  کالیبــره ب ــز اهمیــت اســت،  ــی بســیار حائ کــه در مــورد چنیــن ادوات محصــول را فراهــم می ســازد. نکتهــای 
بــر )ســازندة محصــول( می باشــد. در بســیار از مــوارد، ممکــن اســت چمبــر ایــن قابلیــت  کار محفظــه بــا دمــای خواســته شــده توســط 
کــه محصــول خامــوش اســت، دمــای محصــول را بــه دمــای مــورد نظــر ســازنده برســاند، لیکــن پــس از  کــه در حالــی  را داشــته باشــد 
روشــن شــدن محصــول و تولیــد حــرارت توســط آن، در صورتیکــه تمهیــدات الزم جهــت خنثــی نمــودن ایــن حــرارت در طراحــی چمبــر 
گردیــده و اعتبــار تســت های انجــام شــده، دچــار خدشــه  گرفتــه نشــده باشــد، ایــن حــرارت ســبب تغییــر دمــای داخــل محفظــه  در نظــر 

گردیــد. خواهــد 

کلیــة  ــا در مــورد  ی ــرای تســت محصــوالت شــرکت شــرکت مــوج آر ــد دســتگاه محفظــه شــرایط محیطــی )چمبــر( ب خری
کــه در پیوســت فنــی آن  کــه ایــن محصــوالت را مطابــق بــا شــرایط محیطــی مشــخصی  محصــوالت خــود، متعهــد اســت 
کــه شــرکت  یــل نمایــد. اســتفاده از ایــن تجهیــز آزمایشــگاهی باعــث مــی شــود  گردیــده اســت، تســت و تحو محصــول ذکــر 
کاهــش هزینــه  کــه ایــن موضــوع باعــث  بخــش عمــده ای از تســت هــای مــورد نیــاز خــود را بــه صــورت برخــط انجــام دهــد 

کیفیــت محصــوالت تولیــدی می شــود. کاهــش قیمــت انجــام شــده و افزایــش  و 

• تحقیق و توسعه
• دانش فنی بومی

• تجاری سازی دانش

www.ariawave.com
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• افزایش سرعت تولید از بابت انجام تست ها در هنگام تولید 
کیفیت محصول  • افزایش 

کاهش قیمت تمام شده محصول  •

2 ماه

یا یا اندیشان موج آر پو

استان تهران/استان تهران

یــا در ســال 1393 در زمــرة شــرکتهای دانشــبنیان از طــرف  -ســال تاســیس شــرکت 1387 اســت. شــرکت مــوج آر
گرفــت. یاســت جمهــوری قــرار  ری ر معاونــت علمــی و فنــاو
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ساخت و تولید انواع چراغ های LED زیرآبی و دفنی

یرآبی: یژگی های چراغ ز و
یایی( با طول عمر باال - بدنه اصلی از جنس استنلس استیل 316 )گرید در

کیفیت و بهره نوری باال از برندهای معتبر گیری از آخرین تکنولوژی ساخت LED، با  - بهره 
- قاب نشکن پلیمری مقاوم در برابر ضربه و شکستگی

- دارای درجه حفاظت IP68 و قابل استفاده تا عمق 2 متری آب
کابل - دارای درایور جریان داخلی برای افزایش طول عمر و داشتن نور یکنواخت مستقل از متراژ 

یژگی های چراغ دفنی: و
تر بدنه نسبت به بدنه های آلومینیومی به دلیل استفاده از متریال استنلس استیل - طول عمر بسیار باال

-  در دو مدل با DMX داخلی و خارجی با درایور جریانی داخلی
RGB پردازی حرفه ای گزینه ای مناسب جهت نور   -

-  آب بندی شده در برابر نفوذ رطوبت ) IP67 ( با واشر سیلیکونی مرغوب
-  قاب نشکن پلیمری مقاوم در برابر ضربه و شکستگ

یــر آبــی و دفنــی بــه منظــور تامیــن بــازار داخــل کشــور و بــه خصــوص  هــدف از انجــام طــرح، تولیــد انــواع چراغ هــای LED ز
کشــور، اشــتغال زایی در شــهر شــیراز و همچنیــن انجــام قــرارداد بــا شــهرداری شــیراز  کاهــش واردات بــه  شــهر شــیراز، 

می باشــد.

• مستقر در پارک علم و 
فناوری  

• حفظ و ایجاد اشتغال 
• نمونه سازی اولیه

www.minoosalighting.ir
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کاهش واردات یی ارزی و  • صرفه جو
• اشتغال زایی

• دانش فنی بومی

6 ماه 

دانش و پژوهش مینوسا 

شیراز/شیراز

یی استان  ر پای مستقر در پارک علم و فناو ر و نو سال تاسیس شرکت 1388 است. این شرکت از شرکت های فناو
فارس می باشد.

پردازی و روشنایی LED ، ساخت  فعالیت های اصلی شرکت در زمینه طراحی و تولید چراغ و سیستم های نور
تجهیزات الکترونیکی و تاسیسات آب نماهای مدرن می باشد.
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AMI کنتور هوشمند تولید 

گام،  در راستای اهداف صنعت برق ایران جهت ایجاد شبکه هوشمند انرژی، به عنوان اولین 
که به اختصار فهام نامیده می شود طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی 

 به عنوان سیستم اندازه گیری هوشمند انرژی برای ایران تعریف و مشخصات آن با توجه به
گردید.  ین  ری انرژی ایران تدو زارت نیرو و نفت از سوی سازمان بهره و  نیازمندی های و

گردید در فازهای اولیه برای یک میلیون مشترک برق در 6 استان در چارچوب این طرح مقرر 
کنتور هوشمند نصب شده و تأمین نیازهای این طرح ملی، توسط شرکت های داخلی کشور   

کشور صورت پذیرد.   در دو بستر نرم افزاری و سخت افزاری و در چندین فاز به تفکیک استان های مختلف 
کند: یر را دنبال می  این طرح اهداف ز

–فراهم شدن بستر اصالح الگوی مصرف
کردن یارانه ها کامل قانون هدفمند  –بسترسازی مناسب برای اجرای 

–امکان اعمال مدیریت بار توسط بهره بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری
ر قبض و بهبود وصول مطالبات –کاهش دخالت و خطای نیروی انسانی در قرائت و صدو

یع ینگ تلفات فنی شبکه توز –کاهش تلفات غیر فنی و مشخص سازی و مانیتور
کیفیت برق کاهش زمان قطعی و نظارت بر  کیفیت خدمات و  –افزایش 

ک گسترش استفاده از تولیدات پراکنده و انرژی های پا –ایجاد بستر برای 
–امکان پیش فروش برق و راه اندازی بازار خرده فروشی برق

کردن هزینه های بهره برداری و نگهداری –بهینه 
گاز کنتورهای آب و  ردن بستر مناسب جهت قرائت مکانیزه  –فراهم آو

کنتــرل داشــته و بــه بهتریــن نحــو  یــع تــا مصــرف انــرژی را تحــت  کل چرخــه تولیــد، توز کــه مــی توانــد  از مهمتریــن موضوعاتــی 
زه مهم تریــن ابــزار جهــت مواجهــه بــا افزایــش بــی  کــه امــرو گران بهــا اســتفاده نمــود مدیریــت انــرژی اســت  ممکــن از ایــن منابــع 
یــع  یــژه در بخــش توز یــزی و سیاســت  در بخــش هــای مختلــف بــه و یــه مصــرف و جلوگیــری از هدررفــت بــا اعمــال برنامه ر رو
ــه معنــای انتخــاب الگــوی  ــن بهینه ســازی مصــرف و ب کارگیــری آن متضّم ــه  کــه اســتقرار و ب یکــه  و مصــرف می باشــد، بطور

ــرژی اســت. صحیــح و عملــی سیاســت های درســت در مصــرف ان
کنتورهــای هوشــمند AMI در راســتای اســتقرار و پیاده ســازی طــرح فهــام و بــه منظــور  هــدف از انجــام ایــن طــرح، تولیــد 
مدیریــت صحیــح انــرژی پیــرو اجــرای فراخــوان و تأمیــن نقدینگــی جهــت انجــام قــرارداد منعقــده بالــغ بــر 120.000 دســتگاه 

می باشــد.  

• صرفه جویی ارزی
• تولید و بسترسازی

• حفظ و ایجاد اشتغال

www.bst.co.ir



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر

57
گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی )نماد(

کنتورهای هوشمند کشور با  کنتورهای برق موجود در  یض و جایگزینی بخشی از  • تعو
ر  • آماده سازی بستر جهت استقرار سیستم های پیشرفته قرائت از راه دو

کشور  • آماده سازی بستر جهت مدیریت مصرف برق در 

6 ماه

صنایع سنجش انرژی بهینه سازان طوس

استان خراسان رضوی/ استان خراسان رضوی

تولیــد کننــده انــواع کنتورهــای چنــد تعرفــه تکفــاز و ســه فــاز الکترونیکــی مــی باشــد. ایــن شــرکت با مشــارکت ســرمایه گذار 
کارکنــان صنعــت بــرق خراســان و  خارجــی شــرکت هگزینــگ الکتریــکال Hexing Electrical، موسســه تامیــن آتیــه 
گاز الکترونیکــی  کنتورهــای بــرق، آب و  بخــش خصوصــی در راســتای بهینــه ســازی مصــرف انــرژی اقــدام بــه ســاخت 

نمــوده اســت. 
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کتابخانه شعر و ادب فارسی در بستر وب و پرتابل   سامانه 

کامــل 236 اثــر نظــم و نثــر ادبــی از 143 شــاعر  ُدرج 4 مجموعــه ای مشــتمل بــر متــن 
از 6 شــاعر و  زبــان انگلیســی  بــه  ادبــی ترجمــه شــده  اثــر  پارســی گوی، 9  یســنده  و نو
گــراف متنــی  یســنده و همچنیــن بیــش از 1 میلیــون و 200 هــزار بیــت و 300 هــزار پارا نو

ادبــی در حــوزه شــعر و ادب فارســی می باشــد.

هــدف از انجــام طــرح، فراهــم کــردن امــکان اســتفاده از کتابخانــه الکترونیــک شــعر و ادب فارســی در بســتر وب بــه کمــک 
یــد و آی او اس قابــل  رایانــش ابــری و همچنیــن عرضــه بــه صــورت نرم افزارهــای ســازگار بــا سیســتم عامل های اندرو

اســتفاده در وســایل قابــل حمــل از جملــه تلفــن همــراه اســت.
گرافیکــی و محیــط نــرم افــزار، اصالحــات در نســخه وب اعــم از قابلیــت نمایــش Responsive در  همچنیــن تغییــرات 
دســتگاه های مختلــف، افــزودن محتــوای جدیــد، اصالحــات در ســاختار بانــک اطالعــات و افــزودن امکانــات جدیــد 

از دیگــر تغییــرات در بهینــه ســازی ایــن نــرم افــزار مــی باشــد.

کار الکترونیک کسب و   •
• توسعه و بسترسازی فرهنگی

www.mehrargham.com
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• توسعه فرهنگ و ادب زبان پارسی در بستر وب و فضای دیجیتال
کلیه عالقه مندان به زبان پارسی یس ها بین المللی به  • امکان استفاده در سطح بین المللی و امکان ارائه سرو

بران کار • امکان سفارسی نمودن خرید بخش های مختلف با توجه به نیاز 
بری و بهینه سازی معماری سیستم کار • بهبود رابط 

9ماه

مهر ارقام رایانه

استان تهران/استان تهران

ری اطالعــات و ارتباطــات، در ســوابق  شــرکت مهرارقــام رایانــه نزدیــک بــه دو دهــه فعالیــت در عرصه هــاى مختلــف فنــاو
بــردى، نرم افزارهــای چنــد رســانه ای )مالتــی  کار حرفــه اى خــود طراحــی و پیاده ســازی بانکهــاى اطالعاتــی، نرم افــزاری 
ى و بازرگانــی را دارا می باشــد. ایــن شــرکت در محــور فعالیتهــای خــود  مدیــا(، طراحــی، پیاده ســازی وبســایتهاى تجــار
کنــار روشــهاى  یــن همچــون دیجیتــال مارکتینــگ، شــبکه هاى اجتماعــی و تبلیغــات اینترنتــی در  توانســته ابزارهــاى نو
کار هوشــمند را بــه فعــاالن  کســب و  یابــی و  رانــه بازار موجــود بــراى معرفــی محصــوالت و خدمــات، راه حل هــاى فناو
یژ ه ایــن شــرکت در حــوزه  کنــد.  در ایــن میــان نرم افــزار شــعر و ادب پارســی بــا نــام درج از فعالیــت هــای و اقتصــادى ارائــه 

فرهنگــی و در بســتر دیجیتــال می باشــد. 
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)Eternet(سیستم اتوماسیون هوشمند

که نام آن برگرفته از “Eternity Network” است، مجموعه ای از سیستم های  Eternet
که از طریق ارتباطات کامپیوتری است   سخت افزاری، نرم افزاری و دستگاه های الکترونیکی و 

یس های متنوعی را  شبکه ای و تکنولوژی Cloud با یکدیگر در ارتباط هستند تا خدمات و سرو
کنند.استفاده از این تجهیزات می توان ساختمان های اداری و خانگی را،  بران ارایه  کار  به 
کرد تا میزان استفاده از منابع به حداقل رسیده کنترل و مدیریت  بری،  کار با توجه به نیاز و 

یر(، کنترل و نظارت تردد، سیستم امنیتی، ارتباطات )صدا و تصو  و همچنین از امکاناتی مانند 
یه، روشنایی هوشمند و دیگر امکانات سیستم مدیریت )BMS( ساختمان بهره مند شد.  تهو

یر می باشد:  سیستم اتوماسیون هوشمند )Eternet Building( شامل بخش های ز
eOS .1 ) سیستم عامل مدیریتی شبکه اتوماسیون(

eHome .2 )کامپیوتر مرکزی جهت نصب سیستم عامل شبکه اتوماسیون(
یس می گیرد( کامپیوتر مرکزی سرو که از  eControl .3 )کنترلر مرکزی ماژول ها 

که شامل سنسورها و فعال سازها می باشند( eModule .4 )ماژول های مختلف الکترونیکی 
بین( ر کنترلی و نظارتی چند منظوره، با سنسور اثر انگشت و دو ePlug .5 ) پنل 

کنسول بازی، مرکز سرگرمی و رسانه دیجیتال( ePC .6 )کامپیوتر شخصی، 

هدف از انجام طرح انجام تحقیقات و نمونه سازی سیستم اتوماسیون هوشمند تحت عنوان Eternet می باشد.
ژه می توانــد بخــش قابــل توجهــی از نیــاز داخلــی بــه تجهیــزات همچــون سیســتم های اتوماســیون صنعتــی، اداری  ایــن پــرو
گیــرد. بــا  کنــار رقبــای خارجــی قــرار  کشــور را پوشــش  دهــد و بــا تــوان باالیــی در  و خانگــی در بخــش بازارداخــل و خــارج از 
کــرد  کنتــرل و مدیریــت  یــری  کار اســتفاده از ایــن تجهیــزات ســاختمان های اداری و خانگــی را می تــوان بــا توجــه بــا نیــاز و 
کنتــرل و نظــارت تــردد، سیســتم امنیتــی،  ــا میــزان اســتفاده از منابــع بــه حداقــل رســیده و همچنیــن امکانــات ماننــد  ت
یــه، روشــنایی هوشــمند و دیگــر امکانــات سیســتم مدیریــت )BMS( ســاختمان   یــر(، تهو ارتباطــات )صــدا و تصو

بهره منــد شــد.

• نمونه سازی اولیه 
کاهش مصرف انرژی  •

www.ae.company
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• حفظ و ایجاد ارزش افزوده
یی در هزینه ها • صرفه جو

کاهش مصرف انرژی   •

6 ماه

شبکه بی نهایت ازل ارتباط  

استان فارس/ استان فارس 

ــات  ــی و قطع ی ــتم های خودرو ــوزه سیس ــی ح ــی متقاض ــوابق قبل ــت. س ــده اس ــیس ش ــال 1394 تأس ــرکت در س ــن ش ای
ــا  ــا مشــارکت شــرکت ارتباطــات ســیار )همــراه اول( و ب ــر طــرح فــوق، ســامانه خــودرو اول ب ــوده اســت. عــالوه ب خــودرو ب
یس ها و خدمــات نظــارت و مدیریــت بــر نــاوگان حمــل و نقــل از جملــه طرح هــای تجــاری شــده  هــدف راه انــدازی ســرو
کــه بــه عنــوان جامع تریــن راهــکار نظــارت و  متقاضــی در حــوزه ارائــه خدمــات ارزش افــزوده در بســتر تلفــن همــراه اســت 
ــزاری عمومــی و تخصصــی ارایــه  ــزاری و سخت افـ مدیریــت خــودرو هــای ســواری و ســنگین بصــورت بســته های نـرم افـ

ــردد. می گـ
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)UTM( توسعه سیستم مدیریت یکپارچه تهدیدات

سیســتم مدیریــت یکپارچــه تهدیــدات )UTM ( سیســتم محافــظ امنیتــی اســت 
مقابــل  در  را  کامپیوتــری  شــبکه های  و  گرفتــه  قــرار  شــبکه  رودی  و گــذرگاه  در  کــه 
امنیتــی  بســته های  شــامل  سیســتم  ایــن  مــی دارد.  مصــون  امنیتــی  حمــالت  انــواع 
بــرای محافظــت از شــبکه در مقابــل تهدیداتــی از جملــه جلوگیــری از نفــوذ هکرهــا، 
 VPN( یس های امنیتــی شــبکه اختصاصــی مجــازی و همچنیــن بســته های ســرو
کنتــرل  هرزنامــه،  یــروس، ضــد  و نفــوذ، ضــد  از  و جلوگیــری  تشــخیص  (، سیســتم 

می باشــد. دسترســی 

گرفتــه  ــرار  رودی شــبکه ق کــه در دروازه و ــد فایروال هاســت  سیســتم مدیریــت یکپارچــه تهدیــدات )UTM( نســل جدی
یس های امنیتــی نظیــر دیــواره  ــا فراهــم نمــودن ســرو رود بســیاری از تهدیــدات امنیتــی می گــردد. ایــن سیســتم ب و مانــع و
یــروس، ضــد هرزنامــه، تشــخیص و جلوگیــری از نفــوذ، کنترل دسترســی  آتــش، شــبکه خصوصــی مجــازی )VPN(ضدو
گزارش گیــری متمرکــز در یــک محصــول ،  بران،مدیریــت پهنــای بانــد، فیلتــر نمــودن مبتنــی بــر محتــوا، باالنــس و  کار

مدیریــت راهبــردی امنیــت شــبکه را آســانتر می نمایــد.

ی و • صرفه جویــی ارز
کاهــش وارادت

• افزایش ضریب امنیت سایبری
ی دانــش فنــی  • بومی ســاز

www.apk-group.net
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• بومی سازی تجهیزات و تطابق با اهداف پدافند غیرعامل
• افزایش ضریب امنیت در فضای سایبری

• اشتغال زایی نیروی متخصص
کاهش واردات و خروج ارز  •

9 ماه

یر      کو شرکت فنی و مهندسی امن پردازان 

استان یزد/استان یزد

یــر بــه منظــور ارائــه راه کارهــای یکپارچــه حرفــه ای در زمینــه شــبکه و امنیــت اطالعــات و پاســخ  کو شــرکت امن پــردازان 
ردهای  زافــزون دســتگاه هــای اجرایــی و بخــش خصوصــی در ســال 1387 تأســیس شــد.از جملــه دســتاو بــه نیازهــای رو
زه تهدیــدات و حمــالت امنیتــی  شــرکت ارائــه خدمــات و محصــوالت بومــی در حــوزه امنیــت اطالعــات می باشــد. امــرو
ــی،  ــه آســیب و خراب ــع از هرگون ــن مناب ــرای حفــظ ای کــه آن هــا ب ــد می کنــد  ــع شــرکت ها و ســازمان ها را تهدی ــادی مناب ی ز
ــرت نداشــته  ــز مغای ــا سیاســت های امنیتی شــان نی ــر تضمیــن امنیــت آن هــا ب کــه عــالوه ب ــد  ــی دارن ــه راهکارهای ــاز ب نی

باشــد. 
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تولید نرم افزار XRM در صنعت ساختمان 

ســاختمان  صنعــت  از  کلــی  بخــش  ســه  بــرای  ســاز  ســاخت  و   XRM افــزار  نــرم   *
صنعــت  بخش هــای  تمامــی  بــرای  ذاتــی  صــورت  بــه  گرچــه  شــده  بهینه ســازی 
ســاختمان،  صنعــت  کننــد گان  تولیــد  شــامل  بخــش  ســه  دارد  بــرد  کار ســاختمان 

می باشــد. ژه(  )پــرو ســرمایه گذاران  و  دهنــد گان  توســعه  و  پیمانــکاران 
یسی، پایگاه داده ها و ...( - مشخصات فنی محصول شامل: )زبان برنامه نو

+ Javascrip •
 C#.NET •

ASP.NET •
CSS •

... •

کشــور هــدف از انجــام طــرح ایجــاد یــک سیســتم  کــردن صنعــت ســاخت و ســاز و لــزوم آن در  در راســتای مکانیــزه 
ری و دســته بنــدی اطالعــات شــرکت ها در راســتای مدیریــت بهتــر در صنعــت ســاخت و ســاز  کامــل جمــع آو جامــع و 
کــه در نهایــت منجــر بــه یــک منبــع از اطالعــات خــام شــرکت ها در راســتای تحلیــل بــازار و تهیــه و تولیــد  می باشــد. 

می باشــد.  )Business Intelligence( بــازار  گزارش هــای 

کار الکترونیک کسب و   •
• تجاری سازی دانش فنی 

www.cidgc.com
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• ثبت شرکت های رقیب و روشمند کردن سیستم فروش
• ثبت شرکت های همکار )B2B( و افراد مرتبط با شرکت مذکور

کردن  یابی اختصاصی و هدفمند در صنعت ساختمان، امکان اتصال به نرم افزارهای ERP، امکان اضافه  • امکان بازار
ژه کنترل پرو سیستم 

گزارش ها و اسناد هریک ژه ها و... به همراه  کامل و جامع ثبت اطالعات شرکت ها افراد و پرو • سیستم 
یل و مرحله فروش، خدمات پس از فروش متناسب با صنعت  یافت سفارش، تولید، تحو کار از در گردش  • مشاهده 

ساخت  و ساز
کارهای اختصاصی گردش  کردن انواع ماژول های سفارشی و تعریف و طراحی  • امکان اضافه 

ژه نزدیک به واقعیت عملیاتی ژه و بررسی سرعت اجرای پرو • زمان بندی صحیح پرو
ژه • تعریف وظیفه  های مشخص در زمان های مشخص برای افراد درگیر پرو

کاغذی و...  کلیه ی مراودات تلفنی، مالی، اسناد  • ثبت مشخصات تامین کنندگان و 
گردش اسناد اداری • امکانات محدود برای سیستم 

گردش اسناد اداری  •  امکان اتصال به نرم افزار SharePoint برای دسترسی به سیستم جامع ثبت اسناد و 
)Documentation(

ژه • امکان اتصال به نرم افزارMS Project Server  برای دسترسی و همگام شدن با سیستم مدیریت پرو

9 ماه

گروه توسعه بین الملل ساخت و ساز

استان تهران/استان تهران

ســال تاســیس شــرکت 1391 اســت. فعالیــت هــای اصلــی شــرکت در زمینــه تحلیــل، طراحــی، تولیــد و پشــتیبانی نــرم 
ــرم  ری اطالعــات، صــادرات ن ره در زمینه هــای فنــاو ــردی و انجــام خدمــات مشــاو ب کار افزارهــای غیــر فرهنگــی جامــع 
افــزار و خدمــات مهندســی در زمینــه موضــوع فعالیــت شــرکت، طراحــی و توســعه سیســتم های نرم افــزاری مــی باشــد.
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سیســتم  پایــه  بــر  شــهری  خدمــات  جامــع  ســامانه 
)GIS( اطالعــات جغرافیایــی

یر می باشند: کلیدی سامانه جامع خدمات شهری به شرح ز کارکردهای 
کارکردهای سامانه جامع خدمات شهری بر پایه سیستم اطالعات جغرافیایی • تمامی 

گردیده است.  )GIS( شهری طراحی 
• روش جمع آوری اطالعات به صورت ثبت در نرم افزارهای موبایل بوده و sync آنالین با سرور دارند.

کلیدی به صورت ارسال داده به نرم افزار موبایل مدیران شهری است. گزارشات  • مشاهده 
یرسیستم ها از آن هسته تغذیه می شوند. • سامانه جامع دارای یک هسته مرکزی بوده و تمامی ز

• فرایندها و فعالیت های نظارتی شهرداری در قالب سامانه جامع خدمات شهری اتوماتیک می گردد.
ین اتوماتیک انجام می شود. • استفاده از تکنولوژی RFID برای شناسایی اتوماتیک خودروها و توز

• زمان و مکان بازدیدهای ناظران و اعتبارسنجی آن ها با استفاده از امکانات ردیابی GPS انجام می گردد. 
• محاسبات صورت وضعیت مالی پیمانکاران اتوماتیک می گردد.

گزارشــات  • اطالعــات تجهیــزات و خودروهــای شــهرداری اعــم از اینکــه مالکیــت آن هــا بــا شــهرداری باشــد یــا پیمانــکار ثبت شــده و 
آنالیــن از طریــق GPS روی نقشــه نمایــش داده می شــود.

• اطالعــات نیــروی انســانی مرتبــط بــا فراینــد اعــم از اینکــه در اســتخدام شــهرداری باشــند یــا پیمانــکار در سیســتم ثبت شــده و  
گزارشــات مربوطــه طراحــی می گــردد.

هــدف از اجــرای طــرح توســعه نرم افــزار خدمــات شــهری می باشــد. ایــن ســامانه یــک راه حــل جامــع بــرای حــوزه خدمــات 
کــه به طــور خــاص بــا تمامــی  شــهری می باشــد.حوزه خدمــات شــهری یکــی از اصلی تریــن وظایــف شــهرداری می باشــد 
ــا  ــا آن درگیــر می شــوند مرتبــط می باشــد. حــوزه خدمــات شــهری شــهرداری ها ب کــه شــهروندان ب زمــره شــهری  مســائل رو
کــه شــهروندان بــا آن درگیــر می شــوند مرتبــط اســت. لــذا درصــد باالیــی از درآمــد یــک شــهرداری در  زمــره شــهر  مســائل رو
کاهــش هزینه هــای شــهرداری، ایــن حــوزه  ایــن حــوزه هزینــه می شــود. بنابرایــن  از دو منظــر جلــب رضایــت شــهروندان و 

گنجانــد: قابل توجــه و پراهمیــت اســت. چهــار وظیفــه اصلــی حــوزه خدمــات شــهری را می تــوان در مــوارد ذیــل 
یافت و دفن زباله( ری، باز 1. مدیریت پسماند )تولید، جمع آو

2. نگهداری فضای سبز
ک و نخاله های ساختمانی یافت خا ری و باز 3. جمع آو
4. اجراییات شهری )کنترل سد معبر، متکدیان و ...(

کار الکترونیک  کسب و   •
• تجاری سازی دانش فنی 

• حفظ و ایجاد اشتغال 

www.amelt.com
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• تجاری سازی دانش فنی 
• ایجاد ارزش افزوده

بران  کار • افزایش رضایتمندی 
کارایی و اثربخشی • افزایش 

بران نهایی کار • افزایش نظارت بر خط 

6 ماه

پندار سیستم فدك 

استان تهران / استان تهران

یــن اتوماتیــک  ســال تأســیس شــرکت 1388 می باشــد. مدیریــت پیمانــکاران، ردیابــی نــاوگان توســط GPS ، ســامانه توز
خودروهــای ســنگین توســط RFID و ارتبــاط بــا باســکول و طراحــی و پیاده ســازی نرم افزارهــای تحــت وب از دیگــر 

فعالیت هــای مجــری می باشــد.
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کنترلر الکترونیکی ضد   ساخت نمونه سیستم 
انفجار دبی برای PD میتر

کنترل  رده های سوختی، سیستم های اندازه گیری و  کلیه پاالیشگاه ها و انبارهای فرآو در 
گرفته می شود. وظیفه این تجهیزات، عالوه براندازه گیری کار  دبی) فلو( سیاالت به 

کنترل شیرآالت موجود در مسیر، تعیین میزان بارگیری،   لحظه ای دبی سیال عبوری، 
انجام تنظیمات مرتبط، تعیین سطوح دسترسی، انتقال اطالعات به باالدست، تشخیص و

کنتور،  برد به عنوان تابلوی اپراتوری می باشد، عالوه بر این به عنوان  کار  اعالم خرابی و 
کل بارگیریهای انجام شده را )Non-resetable counter ( ثبت و نمایش می دهد.  جمع 

یکــی از مشــکالت انبارهــای نفــت، نظــارت بــر رونــد بارگیــری تانکرهــای نفتــی، حصــول اطمینــان از انطبــاق فرآینــد بارگیــری بــا 
ر بارنامــه میباشــد. مدل هــای پیشــین فاقــد نــرم افزارهــای ارتباطــی بــوده اســت. شــرکت پردیســان، بــر روی  یــزی اولیــه و صــدو برنامه ر
نســل های قبلــی ایــن فلومترهــا، نرم افــزاری طراحــی و در انبــار نفــت شــهید آنجفــی اراک نصــب نمــوده اســت، ایــن نــرم افــزار ضمــن 
ر بارنامــه )در بســتر فیبــر نــوری(، کلیــه نیازهــای  یــزی و صــدو ر مرکــزی، فلومترهــای منصوبــه و دفاتــر برنامه ر تبــادل اطالعــات بیــن ســرو
کــرده اســت. بــا توجــه بــه تفــاوت پروتــکل ارتباطــی در فلومترهــای نســل های قدیــم و جدیــد،  فــوق الذکــر را مرتفــع نمــوده و ســاماندهی 
ــد  ــا معمــاری جدی ــرم افزارهــای ب ــد فلومترهــای تولیــدی، ن ــرای نســل جدی ــرداران، الزم اســت ب ــد بهره ب همچنیــن خواســته های جدی

طراحــی شــود.

ــا نمونه هــای  ــا مشــخصات فنــی همســان ب ژه ، بومی ســازی دانــش ســاخت فلومترهــای جدیــد )ب هــدف از اجــرای پــرو
ــای  ــی و PD میتره بین ــای تور ــواع پیمانه گره ــر روی ان ــب ب ــل نص ــه Ex ، و قاب ــراه جعب ــه هم ــی( ب پای ز ارو ــه رو ــد و ب جدی
ــات و  ری اطالع ــع آو ــت جم ــبکه، جه ــت ش ــزار تح ــرم اف ــازی ن ــن بومی س ــد. همچنی ــت می باش ــت نف ــود در صنع موج

ژه اســت. کنتــرل بارگیــری در مســیر فلومترهــا جــزو اهــداف پــرو

• تحقیق و توسعه
• اخــذ تاییدیه هــای داخلی 

و بین المللــی
• مســتقر در شــهرک علمی 

و تحقیقاتــی
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کنترل بارگیری در مسیر فلومترها ری اطالعات و  • بومی سازی نرم افزار تحت شبکه جهت جمع آو
• تحقیق و توسعه 

گسترش و توسعه بازار داخلی  •

6 ماه

شرکت پردیسان رایانه سیستم

استان اصفهان/استان اصفهان)شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان(

ــنعتی،  ــیون صـ ــای اتوماسـ ره و تولیــد در زمینـه هـ ــا هــدف تحقیــق، مشــاو ــه سیســتم ب شــرکت مهندســی پردیســان رایان
ینــگ پروســه هــای صنعتــی از ســال 1373 شــروع بــه فعالیــت  ری و پــردازش اطالعــات و مانیتور سیســتم های جمــع آو

نمـود.
یژگی های شرکت عبارتند از : دیگر و

کنترل ینگ و  ری و پردازش اطالعات، مانیتور • طراحی و ساخت سیستم های جمع آو
ری اطالعــات )IT( در  بــرد فــن آو کار گرایــش  • طراحــی و پیاده ســازی سیســتم های ســخت افــزاری و نرم افــزاری بــا 

صنعــت
ژه های ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی • طراحی و اجرای پرو

ینــگ در صـــنایع بـــرق،  • طراحــی و ســاخت )نمونــه ســازی، مهندســی معکــوس و تولیــد صنعتــی( تجهیــزات مانیتور
گـــاز و پتروشــیمی نفـــت ، 
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تولید و صادرات دستگاه جراحی آب مروارید

یــد  گــردد .دســتگاه مروار گــروه دســتگاه های جراحــی چشــم قــرار مــی  ایــن دســتگاه در 
چشــم(  از  فاســد  لنــز  )تخلیــة  یــد  مروار آب  جراحــی  اعمــال  انجــام  قابلیــت  پــالس 
)انعقــاد  کوتــری  عمــل  انجــام  و  چشــم  قدامــی  محفظــه  از  زجاجیــه  مایــع  تخلیــة   ،

خونریــزی( خــارج و داخــل چشــمی را دارا مــی باشــد.

یــد( بــه  یترکتومــی مــدل مروار یــد ) فیکــو و هــدف از ایــن طــرح تولیــد ، فــروش و صــادرات دســتگاه جراحــی آب مروار
کشــورهای مختلــف آســیایی می باشــد.

• تولید محصول صادرات محور 
• بهینه سازی محصول

• اخــذ تاییدیه هــای داخلی و   
بین المللــی 

www.aalipayam.com
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گسترش و توسعه بازار داخلی و خارجی  •
کشور • ممانعت از خروج ارز از 

• تولید محصول صادرات محور 

6 ماه

شرکت مهندسی پزشکی عالی پیام 

استان تهران/ استان تهران

شــرکت مهندســی پزشــکی عالــی پیــام در ســال 1374 بــا ایــده طراحــی و تولیــد تجهیــزات چشــم پزشــکی توســط گروهــی 
از چشــم پزشــکان و مهندســان پزشــکی تشــکیل شــد. طراحــی وســاخت اولیــن نمونــه از دســتگاه جراحــی چشــم بــه نــام 

کســب جایــزه از دهمیــن جشــنواره بین المللــی خوارزمــی شــد. یترکتومــی موجــب  و
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پیاده سازسیستم میترینگ میدان یاران شمالی

گیــری دقیــق  ــدازه  ــاران شــمالی جهــت ان ــرارداد سیســتم میترینــگ میــدان ی  اجــرای ق
یــان نفــت خــام بــه قصــد فــروش custody transfer  می باشــد. بــا انجــام ایــن  میــزان جر
گاز ایــران، شــرکت های  گاز ،شــرکت انتقــال  یــر مجموعــه شــرکت  طــرح شــرکت هــای ز
گازایــران ، واحــد هــای بهره بــرداری پاالیشــگاه ها،پتروشــیمی و  مهندســی و توســعه 
یــت فشــار از نتایــج آن بهره بــرداری مــی کنند.سیســتم های میترینــگ  ایســتگاههای تقو

 از 4 قســمت تشــکیل شــده انــد: 
ً
معمــوال

-پکیج میترینگ 
PROVER پکیج-

Quality determinationو Analyser پکیج-
کنترل -پکیج سیستم 

یــان نفــت خــام  گیــری دقیــق میــزان جر بــا اجــرای قــرارداد سیســتم میترینــگ میــدان یــاران شــمالی  قابلیــت انــدازه 
آیــد. مــی  custody transfer  بدســت 

• دانش فنی بومی
• حفظ و ایجاد اشتغال 

• صرفه جویی در مصرف انرژی

www.farmamowj.com
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گیری دقیق میزان جریان نفت خام به قصد فروش • اندازه 
کارآفرینی  • ایجاد اشتغال زایی و 

کشور • ممانعت از خروج ارز از 

6 ماه

یا  فراموج پو

استان تهران/میدان نفتی یاران-اهواز

یی بــه نیــاز مشــتریان، راه حل هــای  یــا بــه عنــوان یــك پیمانــکار ارشــد حرفــه ای، بــرای پاســخگو شــرکت فرامــوج پو
گســترده ای از رشــته های  مهندســی خــود را اعــم از طراحــی ایــده تــا واقعیــت، تهیــه، ســاخت و راه انــدازی در انــواع 
یــا فعالیت هــای اتوماســیون صنعتــی را در زمینــه صنعــت نفــت  مهندســی، ارائــه می نمایــد. خدمــات شــرکت فرامــوج پو
یــا  ژه هــای راه و عمرانــی، در بــر می گیــرد. شــرکت فرامــوج پو گاز، پتروشــیمی، بــرق و انــرژی، آب و فاضــالب، و پرو و 
کیفیــت بــاال،  ژه هــای بزرگــی را در ایــران و بــر اســاس اســتانداردهای فنــی و مدیریتــی بین المللــی و بــا تعهــد زمانــی و  پرو

ــت. ــل داده اس ی ــود تحو ــتریان خ ــه مش ــا ب ری ه ــن فن آو ــتفاده از آخری ــا اس ب
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نمونه سازی محورهای آموزشی اتوماسیون و ابزار دقیق     

بــا توجــه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و ظهــور سیســتم های جدیــد در حــوزة ابزاردقیــق و 
 PLC کنترلــی  سیســتم های  از  آموزشــی،  ســت های  ایــن  در  صنعتــی،  اتوماســیون 
ــن  کلیــه فراینــد طراحــی و ســاخت ای کنتــرل فرآینــد اســتفاده شــده اســت.  ــه منظــور  ب
گرفتــه و و جهــت  ســت های آموزســی توســط تیــم تحقیــق و توســعه قشــم ولتــاژ انجــام 
کارخانجــات مــورد  یان در حــوزه فراینــد هــای صنعتــی و  آمــوزش مهندســین و دانشــجو

گیــرد. اســتفاده قــرار مــی 

ردن دانــش فنــی ســت هــای آموزشــی  نمونــه ســازی 5 ســت از ســت هــای آموزشــی اتوماســیون و ابــزار دقیــق  و بدســت آو
اتوماســیون از اهــداف ایــن طــرح مــی باشــد. بــا ســاخت ایــن 5 نمونــه شــرکت قشــم ولتــاژ  قــادر خواهــد بــود در حــوزه ابــزار 

دقیــق و ســاخت ســت هــای آموزشــی ابــزار دقیــق شــروع بــه فعالیــت نمایــد.

• دانش فنی بومی 
• نمونه سازی اولیه

• تجاری سازی دانش

www.gheshmvoltage.com
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کارآفرینی  • ایجاد اشتغال زایی و 
کشور • ممانعت از خروج ارز از 

• دانش فنی بومی
• ایجاد بستری برای آموزش نیروی تخصصی

6 ماه

قشم ولتاژ

استان تهران/استان تهران

شــرکت بــا بیــش از 18 ســال ســابقه فعالیــت، در حــال حاضــر ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از کادر فــروش، فنــی، تعمیــرات، 
ژه، خدمــات خــود را بــه مصــرف کننــدگان در صنایــع مختلــف از قبیــل  یس رفــع عیــب، SSE، آمــوزش و اجــرای پــرو ســرو
کــز فنــی حرفــه ای ارائــه می نمایــد. گاز، پتروشــیمی، صنایــع فلــزی، خــودرو ســازی، قطعه ســازی، دانشــگاه ها و مرا نفــت، 
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تجهیز آزمایشگاه استاندارد آزمون های انواع المپ 
کم مصرف  فوق 

کلیــه آزمــون هــای المــپ  گســتر جنــوب  بــا خریــد تجهیــزات آزمایشــگاه شــرکت فرانــور 
کــم مصــرف )led( طبــق اســتاندارد هــای شــماره 5920، 62642،  و چــراغ هــای فــوق 
کــم مصــرف طبــق شــماره  7341،62612، 14434،62560 و اســتاندارد ایمنــی المــپ 
کلیدهــای مینیاتــوری را انجــام خواهــد داد و  بــا افزایــش  اســتاندارد 5917 و آزمــون 
کیفیــت محصــول ،میــزان تولیــدات خــود  و رضایــت از محصــوالت شــرکت را افزایــش 

کشــور شــود. داده و باعــث اشــتغالزایی در جنــوب 

 بــا توجــه بــه اینکــه المــپ هــای کــم مصــرف بــه صــورت پیوســته از ملزومــات مــورد اســتفاده تمامــی مــکان هــای مســکونی 
ــه  ــر صرف کــم مصــرف تاثیــر مســتقیمی ب ــوق  ــج حاصــل از تولیدالمــپ هــای ف ،تجــاری ســازمان ها و ارگان هاســت، نتای
ــز آزمایشــگاه  ــا تجهی ــرژی خواهــد داشــت. ب ری ان ــش بهــره و کاهــش هزینــه هــای آن و افزای ــرژی و  ــی در مصــرف ان ی جو
کــم مصــرف )LED( طبــق اســتاندارد هــای شــماره  کامــل المــپ و چــراغ هــای فــوق  شــرکت مذکــور قابلیــت آزمــون 
کــم مصــرف طبــق شــماره اســتاندارد  ایمنــی المــپ  5920، 62642، 7341،62612، 14434،62560 و اســتاندارد 

کلیدهــای مینیاتــوری را خواهــد داشــت . 5917 و آزمــون 

• تجهیــز آزمایشــگاه تخصصــی 
• تمرکززدایی و حمایت از نقاط 

کمتــر توســعه یافته
• حفــظ و ایجاد اشــتغال 

www.badienoor.com
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• حفظ و توسعه اشتغال
یی در مصرف انرژی • صرفه جو

کیفی تولیدات داخل  • ارتقاء سطح 

6 ماه

گستر جنوب شرکت فرانور 

استان بوشهر/ استان بوشهر

شــرکت فرانــور گســتر جنــوب در ســال 1386 بــه منظــور تولیــد انــواع المــپ هــای کــم مصــرف و باالســت های الکترونیکــی 
کــم مصــرف، قاب هــای  فــوق  کــم مصــرف، المپ هــای  انــواع المپ هــای  ایــن شــرکت تولیدکننــده  تاســیس شــد. 
کــه بــا  کلیدهــای مینیاتــوری و محافــظ جــان می باشــد  کــم مصــرف، صفحــات نورانــی، ترانــس الکترونیکــی،  فــوق 
کیفیــت( و گواهینامه هــای اســتاندارد ملــی ایــران و اســتانداردهای بین المللــی ISO9001:2015)مدیریــت  داشــتن 

یســت( و ISO10004:2012)مدیریــت رضایتمنــدی مشــتری( و CE )گواهــی  ISO14001:2015)مدیریــت محیــط ز
کیفیــت بــه هموطنــان عزیــز می باشــد، ایــن شــرکت بــه عنــوان  پــا(، مفتخــر بــه ارائــه محصــوالت بــا  صــادرات بــه ارو
کیفیــت از اداره  یــن  یافــت تندیــس زر کارفرمــای منتخــب اســتان بوشــهر در ســال 1391 برگزیــده و همچنیــن موفــق بــه در

کیفــی در ســال های 92 و 94 و 95 شــده اســت. کل اســتاندارد و واحــد تولیــدی نمونــه 



نامطرح:

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر

78

ساخت نمونه صنعتی سیستم I&C  اتاق فیلتر هوای 
هوشمند 

بین را بر عهده دارد. در ایران کمپرسور تور رودی به  اتاق فیلتر وظیفه فیلتراسیون هوای و
که بطور متوسط هر سال نیاز به  تر از 150 مگاواتی وجود دارد   250 واحد نیروگاهی باال

کوچك تر هم نیاز به  یض فیلتر خواهند داشت. عالوه بر نیروگاه های فوق، واحدهای  تعو
یزگرد کننده ر کشور ایران در معرض بادهای ایجاد  یض فیلتر دارند. با توجه به اینکه  تعو
رودی نیروگاه ها جهت افزایش راتدمان و جلوگیری از   است،  بنابراین تصفیه ی هوای و
ری می باشد.مشخصات فیلتر هوای هوشمند به شرح بین ها ضرو خوردگی پره های تور

 ذیل است:
کنترل مرکزی هوشمند الکترونیك • وجود یك سیستم 

• وجود ابزاردقیق الکترونیك و مکاترونیك
• تشخیص افت فشار با سیستم های الکترونیکی و وجود سیستم آالرم

یض فیلترها با سنسورهای الکترونیکی • تشخیص زمان تعو
• بهینه شدن مصرف فیلترها

کاهش مصرف سوخت  •
• افزایش بازدهی 

• جلوگیری از Stop شدن واحد نیروگاهی

هدف از اجرای طرح طراحی صنعتی سیستم  I&C  اتاق فیلتر هوای هوشمند می باشد.

• تحقیق و توسعه 
• ساخت نمونه اولیه 

• تجاری سازی دانش فنی 
• کاهش واردات و صرفه جویی ارزی 

www.mabnaaniroa.com
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کاهش مصرف سوخت  •
• ایجاد اشتغال

•  داخلی نمودن امور مهندسی
کشور • ممانعت از خروج ارز از 

6 ماه

شرکت مبنا نیرو سامان  

استان تهران/ نیروگاه سیکل ترکیبی نکا-مازندران

کســب و انتقــال  گــون برقــی، نیروگاهــی و پتروشــیمی و  گونا شــرکت “مبنانیــرو” از ســال 1382 بــا هــدف ارائــه خدمــات 
پــا در جهــت رفــع نیازهــای فنــی و مهندســی و تأمیــن قطعــات نیروگاهــی فعالیــت خــود را  ز ارو تکنولــوژی و دانــش رو

آغــاز نمــود.
ایــن مجموعــه در ابتــدا در زمینــه پوشــش دهــی ســطوح و بــا هــدف رفــع مشــکالت خوردگــی و ســایش در صنایــع 
ــه  خدمــات نیروگاهــی را در دســتور  گســترش فعالیت هــای خــود، ارائ کار نمــود و ســپس در راســتای  ــه  مختلــف آغــاز ب

کار خــود قــرار داد.
رهــال نیروگاهــی از شــروع تــا پایــان، ارائــه  کلیــه ی خدمــات او ایزوالســیون و عایق هــای حرارتــی، تعمیــر مســیر داغ و انجــام 
خدمــات فنــی و مهندســی در زمینــه ی فیلتراســیون، ســاخت اتــاق فیلتــر، تأمیــن فیلترهــای نیروگاهــی و صنعتــی و 

یــن فلــزی از جملــه خدمــات ایــن مجموعــه مــی باشــد. تأمیــن داربســت های نو
و    2004-ISO14001و  2008-ISO9001 گواهینامه هــای  اخــذ  بــه  موفــق   1389 ســال  در  نیــرو  مبنــا  شــرکت 

2007گردیــد. -OHSAS18001
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تولید سنسور خودرویی

موقعیــت  تعییــن  سنســور،  ایــن  وظیفــه  اســت.  پاپ  میل ســو سنســور  تولیــدی  سنســور 
ر موتــور  ســیلندر شــماره یــك و تفکیــک آن از موقعیــت اندازه گیــری شــده توســط سنســور دو
کار از طریــق تشــخیص شــیار یــا برآمدگــی ایجادشــده روی میــل  یــل( اســت. ایــن  )فالیو
پاپ می باشــد.  بادامــک انجــام می گیــرد. محــل قرارگیــری ایــن سنســور، بــر روی میل ســو
کار ایــن سنســور بدین گونــه  ســاختمان داخلــی ایــن سنســور از نــوع اثــر هــال می باشــد. شــرح 
یــان در داخــل ایــن سنســور توســط یــک میــدان مغناطیســی منحــرف  کــه هــرگاه جر اســت 
می شــود.  مربعــی  پالس هــای  ایجــاد  باعــث  کــرده،  تغییــر  سنســور  ســر  دو  ولتــاژ  شــود، 
کنــد،  ــل ایــن سنســور عبــور  پاپ از مقاب به عبارت دیگــر، هــرگاه برآمدگــی انتهایــی میل ســو
کــرده و ســیگنال ارسال شــده  بــه علــت ولتــاژ منفــی ســطح فلــز، میــدان مغناطیســی تغییــر 
بــروی سنســور قــرار نــدارد،  پاپ رو کــه برآمدگــی میل ســو ــه ECU صفــر می شــود. درزمانــی  ب
ــا 5 ولــت( می باشــد. پــس ایــن سنســور  ــا 12 ولــت )ی ــر ب ــه ECU براب ســیگنال ارسال شــده ب
بــا ارســال ســیگنال های مربعــی شــکل بــه ECU زمــان دقیــق نقطــه مــرگ بــاالی ســیلندر 

ــد.  ــر می ده ــک را خب ــماره ی ش

ــا هــدف بومی ســازی و خودکفایــی در زمینــه  یــی در شــهر اردبیــل ب ایــن طــرح، انجــام قــرارداد تولیــد سنســورهای خودرو
تولیــد قطعــات خــودرو و ماهــش واردات ایــن قطعــات می باشــد. 

ی • تولیــد و بسترســاز
• اخــذ تاییدیه هــای داخلــی 

بین المللــی و 
ی و  • صرفه جویــی ارز

کاهش واردات 

www.eps.co.ir



ح :  مدت اجرای طر

محل شرکت و محل اجرا :

درباره مجری : 

ح :  مجری طر

ح : نتايج و ويژگی های طر

81
گزارشی از نمونه محصوالت الکترونیک داخلی )نماد(

کاهش واردات • امکان صادرات و 
کارآفرینی • ایجاد اشتغال و 

کاهش قیمت تمام شده محصوالت به واسطه تولید داخلی  •
کاماًل بومی و تولید CKD تمامی  • دارا بودن دانش فنی 

محصوالت

6 ماه

الکترونیك پردازش سبالن

استان اردبیل/استان اردبیل

شــرکت الکترونیــک پــردازش ســبالن در ســال 1388 در زمینــی بــه مســاحت 5000 مترمربــع در شــهرك صنعتــی 2 اردبیــل 
تأســیس و بــا احــداث ســالن های AST و Clean Room  مبــادرت بــه نصــب و راه انــدازی ماشــین آالت تمام اتوماتیــک 
گرفتــه  یزی هــای صــورت  ، مونتــاژ بردهــای الکترونیکــی SMD و DIP بــا برنــد ثبت شــده EPS  نمــوده و بــا برنامه ر
تحقیــق و توســعه را یکــی از اصلی تریــن رکــن توســعه شــرکت تعریــف و مبــادرت بــه تولیــد قطعــات الکترونیکــی خــاص 
کیفیــت اقــالم تولیــدی خــود مبــادرت  کنتــرل  خــودرو نمــود، ایــن شــرکت در جهــت حفــظ بــازار و مشــتریان و در جهــت 

گواهینامه هــای ISO/ و ISO/TS 9000/ از شــرکت IMQ 16949 ، ایتالیــا نمــوده اســت. بــه اخــذ 



نامطرح:

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر

82

تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف صادرات محور

یافــت و یــک  الکتروکاردیوگــراف ســیگنال های الکتریکــی مرتبــط بــا فعالیت هــای قلبــی را در
ــرای  ــا ب گراف ه ــن  ــد. ای ــد می کن ــان( تولی ــاژ ـ زم ــور ولت ــده روی مح ــی ثبت ش ــک منحن ECG )ی
یتمی هــا اســتفاده می شــوند. از دســتگاه های  تشــخیص برخــی از انــواع بیمارهــای قلبــی و آر
کــردن پاســخ بیمــار بــه دارو،  الکتروکاردیوگــراف بــرای تشــخیص اختــالالت قلبــی، مشــخص 
ــط  ــب توس ــی قل ــواج الکتریک ــود. ام ــتفاده می ش ــب اس ــرد قل ــرات در عملک ــا تغیی ــرد ی کارک ــد  رون
کــه محــور  کاغــذ شــطرنجی مخصوصــی ترســیم می شــوند  ــر روی  ــراف ب دســتگاه الکتروکاردیوگ
افقــی آن نشــان دهنده  زمــان و محــور عرضــی، نشــان دهنده شــدت جریان الکتریکــی )دامنــه( 
ــرام یــک خــط  ــرژی الکتریکــی وجــود نداشــته باشــد دســتگاه الکتروکاردیوگ ــر هیــچ ان گ اســت. ا
یــز را  نو تأثیــرات  کــه  ایــن طــرح، فیلترهایــی دارد  صــاف را ترســیم می کند.الکتروکاردیوگــراف 
کــه به وســیله حرکــت بیمــار و یــا نزدیکــی بــه خطــوط  کاهــش می دهنــد. فیلترهــا فرکانس هایــی را 
کار  بــا بــرق شــهر  بــا باتــری و هــم  بــرق ایجــاد می شــود را مســدود می کنــد. ایــن دســتگاه هــم 
یــض مکــرر باتــری  می کنــد. باتــری دســتگاه قابلیــت شــارژ مجــدد را داشــته تــا در هزینه هــای تعو

یــی شــود  صرفه جو

هدف از انجام این طرح تأمین سرمایه الزم جهت تولید دستگاه الکتروکاردیوگراف می باشد. 

• توســعه بازارهای 
داخلــی و بین المللــی

• دانش فنی بومی
• صرفه جویی ارزی

www.avecinna.com
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کز درمانی کاهش هزینه های تجهیز مرا گسترش تولید داخلی تجهیزات پزشکی و بیمارستانی و   •
• ایجاد ارزش افزوده

• جلوگیری از خروج ارز جهت واردات
• تولید محصول صادرات محور 

6 ماه

اوسینا

استان تهران/استان تهران

شــرکت اوســینا در ســال ١٣٨٤ باهــدف ارتقــای ســطح ارائــه محصــوالت و خدمــات ، بــه جامعــه پزشــکی فعالیــت خــود 
رزش، سیســتم بازتوانــی قلبــی، تردمیــل پزشــکی و  را آغــاز نمــوده اســت. ایــن شــرکت در موضــوع تولیــد سیســتم تســت و

دســتگاه های مشــابه فعــال اســت.
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تجهیز دستگاه تست و آزمون خودکار اتصاالت الکترونیکی

کارفرمــا بایــد آزمون هــای  یل شــده بــه  دررونــد تولیــد محصــوالت و قطعــات میانــی، محصــول تحو
کارکــرد  کارفرمــا باشــد. در صــورت خرابــی یــا عــدم  یــل بــه  متعــددی را بگذرانــد تــا قابــل تحو
کاهــش اعتبــار تولیدکننــده، جریمــه ای )تــا 20برابــر قیمــت  یلــی، ضمــن  محصــول قطعــه تحو
یــان عبــوری  گرفتــه می شود.دســتگاه به صــورت هم زمــان، اتصــاالت، جر محصــول( در نظــر 
و ولتــاژ را مــورد آزمــون قــرار می دهــد و قابلیــت تســت هم زمــان 6 درخــت ســیم را دارا اســت. 
بیــن دیگــر،  ر بین هــای موجــود در داخــل ســوکت مادگــی، ســر ســیم ها را تشــخیص داده و دو ر دو
کــه در خــارج ســوکت و بــرروی بــرد قــرار دارد، رنــگ ســیم ها را تشــخیص می دهــد. ایــن دســتگاه 
کــه نتایــج تســت و تنظیمــات  کنتــرل پنــل بــوده، مانیتــور خــاص خــود را دارا می باشــد  دارای 
دســتگاه از طریــق ایــن صفحه نمایــش، قابــل انجــام اســت. دســتگاه تقریبــًا هرگونــه درخــت ســیم 
ــوده و بلوک هــای   میزهــای تســت به صــورت بلوکــی ب

ً
ــرار دهــد معمــوال ــد مــورد تســت ق را می توان

موردنیــاز بــر اســاس ســفارش ســاخته می شــوند. ایــن بلوک هــا بــر طبــق شــکل درخــت ســیم، روی 
کانکتورهــای پیچیــده،  میــز تســت نصــب می گردنــد. بســیاری از ایــن بلوک هــا بــرای اتصــال 
ری اتصــال ســریع و پین هــای  ــواع بلوک هــا از فنــاو ــوده و تمامــی ان دارای جک هــای پنوماتیــک ب
ری باعــث طــول عمــر بیشــتر بلوک هــا شــده و از آســیب بــه  تســت فنــری، بهــره می برنــد. ایــن فنــاو

کانکتورهــای روی درخــت ســیم جلوگیــری می نمایــد. ترمینال هــا و یــا 

ارتقــا تولیــدات در موضــوع صنایــع  بــه منظــور  بــه تجهیــز بخــش خصوصــی و توانمندســازی  کمــک  هــدف طــرح، 
کیفیــت و قابلیــت  الکترونیــک از طریــق تجهیــز خــط بــه ماشــین آالت تســت و آزمــون خــودکار و در راســتای افزایــش 
ــا همــکاری  ــوع متفــاوت( ب اطمینــان محصــوالت تولیــدی می باشــد. مجمــوع شــش دســتگاه آزمــون خــودکار )در دو ن

گســتر فرآینــد )حس کــو( ســاخته و در شــرکت آســان بین مــورد نصــب و بهره بــرداری قــرار می گیــرد. شــرکت حــس 

• تجهیز آزمایشگاه تخصصی 
• بهینه سازی تولید
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کیفیت تولیدات • بهبود 
• افزایش رضایت و اطمینان مشتری

• حرکت به سمت ضایعات صفر

6 ماه

تولیدی بازرگانی آسان  بین خودرو

استان تهران/استان تهران

شــرکت تولیــدی بازرگانــی آســان بیــن خــودرو باهــدف ارائــه محصــوالت تولیــدی خــود بــر مبنــای مشــتری محــوری، 
و  کــرده  آغــاز  را  فعالیــت خــود  قابل رقابــت  باقیمــت  کیفیــت  بهتریــن  و  بــرای مصرف کننــدگان  بهینــه  راهکارهــای 
تولیــدات آن، طیــف گســترده ای از تجهیــزات، طراحــی و مونتــاژ دســته ســیم ها را شــامل می شــود. ایــن شــرکت متشــکل 
کامــل دارنــد و به طــور تخصصــی  یشــان احاطــه  کار کــه هــر یــک به نوبــه خــود در زمینــه  کارآمــد اســت  کادری مجــرب و  از 

ــد. ــت می نماین ــد فعالی ــی و تولی ــات ، طراح ــروش قطع ــه خریدوف در زمین
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 تولید قطعات الکترونیکی بومی شده خودرو

1- سنسور دمای داخل اطاق خودرو:
و  می کنــد  اندازه گیــری  را  خــودرو  داخــل  محیــط  هــوای  دمــای  پیوســته  به طــور  سنســور  ایــن 
ــا  ــا BSI ارســال می کنــد. در سیســتم های اتوماتیــک، BSI ب ــه ECU و ی اطالعــات موردنظــر را ب
یافتــی از ایــن سنســور، دمــای داخــل  توجــه بــه درجــه حــرارت انتخابــی سرنشــین و اطالعــات در
گــر رطوبــت داخــل  کــه ا را تنظیــم می کنــد. ایــن سنســور به عنــوان رطوبت ســنج نیــز بــکار مــی رود 

خــودرو از حــدی بیشــتر بشــود، BSI به طــور اتوماتیــک رطوبــت روی شیشــه ها را از بیــن 

ــن  ــد. ای ــا می باش کارفرم ــاز  ــن نی ــت تأمی ــده جه ــد و بومی ش ــول جدی ــه محص ــد دو نمون ــرح، تولی ــن ط ــام ای ــدف از انج ه
کارفرمــای طــرح  پخــش و  کنتــرل رادیو کامــل و یونیــت  ــد از یونیــت سنســور دمــای داخــل اطــاق  دو محصــول عبارت ان

ــع ســندن ایرانیــان می باشــد. شــرکت ســاپکو و شــرکت صنای

ی دانــش فنی  ی ســاز • تجار
ی و • صرفه جویــی ارز

کاهــش واردات   
• حفــظ و ایجاد اشــتغال 

www.denafaraz.com

کافــی وجــود داشــته باشــد لــذا از دو سنســور اضافــه در هــر  یــه مناســب بایــد از دو طــرف خــودرو اطالعــات دمایــی  می بــرد. بــرای تهو
یــر داشــبورد نصــب می گــردد. قلــب اصلــی ایــن یونیــت  دو طــرف داشــبورد اســتفاده می شــود. محــل نصــب در داخــل اتــاق خــودرو و ز

کاهــش می یابــد. سنســور از نــوع NTC اســت،یعنی بــا افزایــش دمــا مقاومــت الکتریکــی آن 
پخش : کنترل رادیو 2- یونیت 

رد و توســط آن می تــوان بــه  کامــل ضبــط را به راحتــی بــرای راننــده فراهــم مــی آو کنتــرل   بــا توجــه بــه محــل نصــب، ایــن قطعــه  قابلیــت 
پخــش و ضبــط خــودرو متصــل  کانال هــای رادیــو و فایل هــای موســیقی پرداخــت. ایــن قطعــه به طــور مســتقیم بــه سیســتم رادیو تغییــر 

کدینــگ دســته تنظیــم، دســتورات ارســال می گــردد می باشــد، بــا فشــردن دکمه هــا، از طریــق تغییــر 
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• ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
کشور • جلوگیری از خروج ارز از 

• کاهش قیمت تمام شده محصوالت

4 ماه

مهندسی دنا فراز صنعت

استان تهران/استان تهران

شــرکت دنافــراز صنعــت در ســال 1378 تأســیس و فعالیــت خــود را در زمینــه تولیــد قطعــات برقــی خــودرو شــروع 
کیفیــت ،  ــر واحدهــای طراحــی ، مهندســی ،  ــع تولیــدی واداری مشــتمل ب ــن شــرکت در فضــای 10000 مترمرب نمــود. ای
ــی  ــر 300 نفــر پرســنل تولیــد و ســتادی در موقعیــت جغرافیای ــی اداری و بالغ ب ــی و مال ــزی و لجســتیک ، بازرگان ی برنامه ر
منطقــه صنعتــی هفــت جــوی و ســلمان شــهر در حــال فعالیــت می باشــد. شــرکت دنافرازصنعــت در ســال 1382 موفــق 
 ISO TS گواهینامــه گواهینامــه ISO 9001-2000 در ایــن زمینــه و در ادامــه در ســال 1383 موفــق بــه اخــذ  بــه اخــذ 

گردیــد.   TUV NORD 16949:2002 از شــرکت
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بهینه سازی دستگاه اندازه گیر سطح مخازن به روش راداری

اندازه گیــری دقیــق و مــداوم ارتفــاع ســیاالت موجــود در مخــازن ذخیره ســازی، بســیار 
مخــازن  ســطح  اندازه گیــری  به منظــور  مختلفــی  روش هــای  اســت.  اهمیــت  حائــز 
بردتریــن آن هــا، اســتفاده از روش هــای غیــر تماســی  کــه یکــی از پرکار ارائه شــده اســت 
 Radio Detection And مخفــف  رادار  واژه ی  می باشــد.  رادار  امــواج  ماننــد 
گیگاهرتــز قــرار می گیرنــد. Ranging اســت. ایــن امــواج در محــدوده  فرکانســی 3 تــا 30 
کــه شــامل نمایشــگر و ســطح ســنج رادار  ســامانه موضــوع طــرح بــا دو مــاژول   اصلــی خــود 
می شــود، یــک سیســتم سطح ســنج غیــر تماســی باقابلیــت اتصــال بــه شــبکه های 
 8/10 الــی   6/9 فرکانســی  بانــد  )در  رادار  امــواج  از  دســتگاه  ایــن  اســت.  صنعتــی 
گیگاهرتــز( و آنتــن هــورن بــرای فاصله یابــی اســتفاده می کنــد. نتایــج نهایــی بــر اســاس 
تحلیــل FFT در بانــد پایــه بــه دســت می آیــد. ایــن دســتگاه قابلیــت نصــب بــر روی 
کثــر فشــار 10 بــار را خواهــد داشــت و  رده  هــای نفتــی بــا ســطح آرام و حدا مخــازن فرآو

به صــورت 2 ســیمه HART بــا سیســتم  های دیگــر در ارتبــاط خواهــد بــود. 

هــدف از انجــام ایــن طــرح ، بهبــود قالب هــای نمونــه فعلــی جهــت بهبــود محصــول ارتفاع ســنج ســطح مخــازن بــا روش 
راداری و اخــذ مجــدد تأییدیه هــای نمونــه  ی بهبودیافتــه محصــول اندازه گیــر ســطح مخــازن بــه روش راداری بــوده اســت. 
ایــن طــرح باعــث ایجــاد تنــوع بیشــتر در محصــوالت تولیــدی و توســعه ســبد محصــوالت الکترونیکــی شــرکت در حــوزه 

اتوماســیون می گــردد.

• دانــش فنی بومی 
• مستقر در پارک علم و فناوری

• اخذ تاییدیه های داخلی
 و خارجی

www.r-s-co.ir
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• ایجاد تنوع بیشتر در محصوالت تولیدی و توسعه سبد محصوالت الکترونیکی
کشور • جلوگیری از خروج ارز از 

کاهش قیمت تمام شده محصوالت  •

 6 ماه

راه سبز چهل ستون

اصفهان/اصفهان

علمــی  پــارک  در  مســتقر  دانش بنیــان  شــرکت های  از  چهل ســتون  ســبز  راه  نرم افــزاری  و  ســخت افزاری  شــرکت 
ری شــیخ بهایــی واقــع در شــهرک علمــی و تحقیقاتــی اصفهــان اســت. شــرکت راه ســبز در زمینه هــای تولیــد  و فنــاو
ــرژی فعالیــت می کنــد.  کاهــش مصــرف ان یکــرد  ــا رو کوچــک ب ــع  ــزار دقیــق و اتوماســیون صنعتــی در صنای تجهیــزات اب
ــمیترهای  ــونیک، ترانس ــنج رادار و آلتراس ــطح س ــتگاه های س ــوان دس ــق می ت ــزار دقی ــوزه اب ــرکت در ح ــوالت ش از محص
دمــا، فلیــم دیتکتــور و فلیــم اســکنر را نــام بــرد. از محصــوالت شــرکت در حــوزه اتوماســیون صنعتــی می تــوان بــه سیســتم 
کــی، هافمــن و تونــل و سیســتم  کوره هــای آجرپــزی پال کنتــرل  ینــگ و  کنتــرل مخــازن، سیســتم مانیتور ینــگ و  مانیتور

کــرد. ــه اشــاره  گلخان کنتــرل اقلیــم 
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اجرای بخشی از قرارداد سیستم مخابرات و اسکادای 
کرمان خطوط لوله یزد و 

یت هــای اســتراتژیک صنعــت نفــت  رده جــز اولو گاز و فــراو ــه انتقــال نفــت و  توســعه خطــوط لول
ری اطالعــات  گــردآو کنتــرل سرپرســتی و  کشوراســت. هــر خــط لولــه انتقــال نیــاز بــه ســامانه 
کننــد.  کارا و ایمــن از خــط لولــه اســتفاده  )SCADA(دارد تــا بهره بــرداران بتواننــد به صــورت 
ر ســامانه  کیلومتــر یــک ایســتگاه راه دو تــا 30  به طورمعمــول در هــر خــط لولــه در فواصــل 25 
کنتــرل متصــل می شــود.  ماجــول V-Node  بخشــی از تجهیــزات  SCADA نصــب و بــه مرکــز 
ژه بخشــی از فرآینــد ایجــاد بســتر قابل اطمینــان و پرســرعت انتقــال اطالعــات اســت. ایــن پــرو

ــی از  ــرای بخش ــرای اج ــاز ب ــرح )V-Node( موردنی ــاز در ط ــات موردنی ــدد قطع ــد 29 ع ــرح، خری ــن ط ــام ای ــدف از انج ه
ــران( می باشــد. گاز ای ــران، شــرکت فنــی و مهندســی توســعه  گاز ای ــا )شــرکت ملــی  کارفرم ــا  ــرارداد متقاضــی ب ق

• دانش فنی بومی 
کاهــش  ی و  • صرفه جویــی ارز

واردات

www.parssaman.coma

بــرای ارتبــاط مخابراتــی و همچنیــن نظــارت و کنتــرل مرکــزی در کلیــه ایســتگا ههای موجــود در طــول خــط لولــه گاز ارســنجان کرمــان و 
ژه بــر مبنــای تکنولــوژی ارتبــاط نــوری در طــول خــط اســتوار اســت. ارتبــاط تلفنــی  یرســاخت مخابراتــی پــرو خــط لولــه دوم یــزد اســت. ز
ایســتگاه ها، ارتبــاط بیســیم پرســنل بهره بــرداری، شــبکه های داده و نظایــر آن، بــر ایــن بســتر اجــرا خواهنــد شــد. همچنیــن ســه مرکــز 
کلیــه ایســتگاه های  کنتــرل مهــم در  کــه امــکان مشــاهده نقــاط  کنتــرل اصلــی در شــیراز و اصفهــان و ســرخون پیش بینی شــده اســت 
ــرای پرســنل  کنترلــی، مشــاهده وضعیت هــای اضطــراری و اعمــال فرامیــن خــاص در ایــن وضعیــت را ب ــه، اعمــال فرامیــن  خــط لول
بهره بــرداری و مدیریــت فراهــم خواهــد نمــود. ایــن سیســتم ها اهمیــت حیاتــی در راه انــدازی، بهره بــرداری و تعمیــر و نگهــداری خــط 

لولــه بــه عهــده خواهنــد داشــت.
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• حفظ و ایجاد اشتغال نیروی متخصص
• بومی سازی محصول و دانش فنی 

گاز کاهش اثرات تحریم ها بر صنایع نفت و  • قطع وابستگی ها و 

4 ماه

همکاران سامانه های ارتباطی پارس

استان تهران/استان تهران

ژه هــای EPC تشــکیل شــده اســت. هــدف شــرکت  شــرکت در ســال 2004 توســط مهندســان بــا تجربــه بــرای انجــام پرو
گاز، حمــل و نقــل و انــرژی و داشــتن نقــش مهمــی در توســعه امــن  کامــل و یکپارچــه در حــوزه نفــت و  ارائــه راه حل هــای 
کنتــرل  ری هــای اطالعــات، ارتباطــات و  یــت ایــن شــرکت اســتفاده از بهتریــن فناو کشــور می باشــد. مامور و پایــدار 
گاز  کارآمــد بــرای تولیــد، حمــل و نقــل و پــردازش در صنعــت نفــت و  صنعتــی جهــت ایجــاد یــک محیــط ایمــن و پایــدار و 
کافــی جهــت پیــاده ســازی و ارائــه ارتباطــات بهینه شــده،  می باشــد.این شــرکت دارای دانــش فنــی، توانایــی و مهــارت 
ردن اطالعــات  تلــه متــری و  طراحــی راه حل هــای امنیتــی و الکترونیکــی جهــت کمــک بــه مشــتریان بــه منظــور بدســت آو

کار خــود می باشــد. کســب  بیشــتر از 
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گاز تولید سیستم صنعتی آشکارساز 

گازی مــواد  بــا اســتفاده از مفاهیــم بنیــادی طیف نــگاری رامــان و جــذب مولکول هــای 
تــا  کــرد  را طراحــی  IR، می تــوان روش هایــی  ناحیــه  از طول موج هــای  نواحــی خــاص  در 
گاز  گازهــا ازجملــه  بــه روشــی دقیــق بــرای تشــخیص وجــود و تخمیــن میــزان وجــود انــواع 
متــان )Natural Gas( دســت یافت. در محصــول موضــوع ایــن طــرح بــه نــام  »سنســور 
ــع IR و  ــتنده منب ــتقرار فرس گاز(« بااس ــی  ــگار دوتای ــف ن گاز )طی ــخیص  ــی تش الکترواپتیک
گاز طبیعــی را تشــخیص می دهد.ســامانه می توانــد  گیرنــده در ســوی دیگــر مســیر، وجــود 
طریــق  از  می تــوان  به عنوان مثــال  باشــد.  داشــته  سفارشــی  شــکل  بــه  خروجی هایــی 
یرســاخت مخابراتــی دیگــر آن هــا را نظــارت  شــبکه ی LAN،Wi-Fi وBluetooth یــا هــر ز
نمــود. نکتــه قابل توجــه در ایــن ســامانه، تحمــل بــاالی دســتگاه در شــرایط ســخت می باشــد 
کــه پردازشــگر مرکــزی قابلیــت تشــخیص پارامترهــای شــرایط محیطــی را داشــته  بــه این گونــه 
گــر  ا به عنوان مثــال  انجــام می دهــد.  شــرایط سنســور  بــه  نســبت  را  تشــخیص  بهتریــن  و 
کنتــرل دمــای داخلــی از یــخ  گیــرد بــا  سنســور در شــرایط آب و هوایــی ســرد و برفــی قــرار 
کاهــش پیــدا نکنــد. یافتــی  زدن پنجــره سنســور جلوگیــری می نمایــد تــا ســطح ســیگنال در

ــا روش  گازهــا ب گاز، نشــت یابی و آنالیــز  هــدف از اجــرای ایــن طــرح، تولیــد محــدود 100 سیســتم صنعتــی آشکارســازی 
ــد. ــه IR می باش ــی در ناحی ــواج تابش ــذب ام ــزان ج ــری می اندازه گی

• مستقر در پارک علم و فناوری 
• تجاری سازی دانش فنی 

• کاهش واردات و صرفه جویی 
ارزی

 

www.iliyaco.ir
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• ایجاد دانش فنی
گاز کاهش اثرات تحریم ها بر صنایع نفت و  • قطع وابستگی ها و 

• طراحی محصول باقابلیت اطمینان باال
• ایجاد ارزش افزوده

• جلوگیری از خروج ارز جهت واردات

6 ماه

ایلیا بنیان دانش

استان تهران/استان تهران

شــرکت ایلیــا بنیــان دانــش از شــرکت های دانش بنیــان می باشــد. ازجملــه محصــوالت محــوری ایــن شــرکت تولیــد 
ز چنــد  کــه از آخریــن تکنولوژی هــای رو سنســورهای پیشــرفته  الکترواپتیکــی بــه روش جــذب در ناحیــه ی IR می باشــد 

کشــور پیشــرفته می باشــد و دانــش فنــی آن در شــرکت ایلیــا ایجادشــده اســت. 
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راه اندازی تله پورت ماهواره ای در پارک علم و فناوری 
پردیس

زه بــا توجــه بــه پیشــرفت علــم و تکنولــوژی، بســیاری از واحدهــای صنعتــی نیــاز بــه  امــرو
زه در برخــی  کــز خــود خواهنــد داشــت. بســتر مخابراتــی امــرو برقــراری ارتبــاط بــا شــعب و مرا
کارائــی نمی باشــد لــذا ارتباطــات ماهــواره ای  نقــاط فاقــد پوشــش مناســب بــوده و دارای 
یــن ماهــواره دارای  ــراری ایــن ارتباطــات می باشــد. شــرکت آر ــر ق راه حــل مناســبی جهــت ب
پروانــه ارائــه خدمــات انتقــال داده هــا از طریــق ارتباطــات از ســازمان تنظیــم مقــررات و ارتباطــات 
رادیوئــی می باشــد. ایــن شــرکت هــم اکنــون دارای دو تله پــورت ماهــواره در تهــران و اصفهــان بــوده 
و همزمــان بــر روی چهــار ماهــواره مــی باشــد. تله پــورت ماهــواره ای شــامل تجهیــزات Indoorو

ری پردیــس بــوده  هــدف از انجــام ایــن طــرح، راه انــدازی تله پــورت ماهــواره ای )تلــه پــورت مرکــزی( در پــارک علــم و فنــاو
کلیــه مشــتریان  کاهــش وابســتگی بــه هاب هــای خارجــی،  اســت تــا ضمــن اســتفاده بهینــه از پهنــای بانــد ماهواره هــا و 
خــود را بــه هــاب مرکــزی منتقــل نمایــد و هاب هــای موجــود در تهــران و اصفهــان به عنــوان Redundant هــاب مرکــزی 

گیرنــد. قــرار 

• مستقر در پارک علم و فناوری 
• حفظ و ایجاد اشتغال 

کسب و کار الکترونیک   •

www.aryansat.ir

Outdoor می باشــد. تجهیــزات Indoor در داخــل ســاختمان و درون رک نصــب شــده و شــامل هــاب ماهــواره ای بــا تعــداد نقــاط 
کــردن Backup NMS Server و Protocol Processorهــای بیشــتر  یکــه امــکان اضافــه  قابــل پشــتیبانی نامحــدود می باشــد، بطور
کارت هــای مــورد  را دارا اســت و  بــر اســاس نیــاز و بــدون نیــاز بــه تغییــر در شاســی HUB و فقــط بــا افزایــش تعــداد اســالت های فعــال، 
اســتفاده و Protocol Processor هــا می تــوان ظرفیــت شــبکه را تــا چنــد هــزار ایســتگاه افزایــش داد.در بخــش Outdoor آنتــن و 
یافــت قــرار دارد. قطــر آنتن هــای مــورد اســتفاده از 2.4 متــر شــروع شــده و تــا 7.6 متــر می رســد. بخــش ارســال  تجهیــزات ارســال در
ــا  ــتفاده از 16 وات ت ــورد اس ــای م ــوان SSPA ه ــد. ت ــیگنال می باش ــال س ــت ارس ــت و SSPA جه یاف ــرای در ــامل LNB ب ــت ش یاف در

ــود. ــد ب 125 وات خواه
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کز و شعب از طریق ماهواره  • برقراری ارتباطات بین مرا
کیفیت و خدمت رسانی و پشتیبانی بهتر • افزایش 

کاهش وابستگی به هاب های خارجی • افزایش ضریب اطمینان و 

6 ماه

ین ماهواره آر

استان تهران/استان تهران

گواهــی شــرکت دانــش  یافــت  گردیــد. از افتخــارات ایــن شــرکت، در یــن ماهــواره در بهمــن مــاه 1383 تاســیس  شــرکت آر
ری پردیــس در ســال 89  کننــده برتــر پــارک فنــاو کیفیــت جامــع از BID، صــادر  یــن مدیریــت  یافــت جایــزه زر بنیــان، در

و 92 و ... می باشــد.
کمــک بــه توســعه  یس دهــی بــه مشــتریان در فضایــی امــن، قابــل اطمینــان و در دســترس و  دیــدگاه و هــدف شــرکت ســرو
کنــار ایجــاد  ری، خدمــات و دانــش در ســطح ملــی در  ز دنیــا همــگام بــا بومــی ســازی فــن آو ری هــای رو و بکارگیــری فنــاو

یــا مــی باشــد. کار امــن، مطمئــن و پو فضــای کســب و 



نامطرح:

ح : خالصه ای از طر

ح : هدف از اجرای طر
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C# تولید نرم افزار راهنمایی و تشخیص خطا در زبان

کــه زبــان ســطح بــاال )زبــان انســان( را بــه زبــان ســطح پاییــن )زبــان  کامپایلــر، بــه نرم افــزاری 
کامپایلــر، خروجــی برنامــه بــه زبــان  گفتــه می شــود. بــا اســتفاده از  ماشــین( تبدیــل می کنــد، 
ــل می گــردد. C# یکــی از مهمتریــن زبان هــای  ــزار تبدی ــرای ســخت اف ــل اجــرا ب ــل فهــم و قاب قاب
یســی می تــوان بــه متــن بــاز  یســی می باشــد. از جملــه مزیت هــای ایــن زبــان برنامــه نو برنامه نو
 JAVA و ++C، C بودن، پشــتیبانی شــرکت مایکروســافت و شــباهت ســاختاری آن به زبان
ــه  کمــک ب ــا هــدف  کــه ب ــا پیام هــای فارســی می باشــد  ــر ب کامپایل کــرد. اولیــن راهنمــای  اشــاره 
کامپایلــر  یســی C# طراحــی شــده اســت. ایــن راهنمــای  آمــوزش ســریع و آســان زبــان برنامــه نو
کامپایلــر  بعــد از ترجمــه برنامــه نوشــته شــده، تمامــی خطاهــا را بــه زبــان فارســی نشــان می دهــد. 
ــه  ک ــز می باشــد  ــر نمایــش خطاهــا، دارای بخــش توضیحــات نی ــا پیغام هــای فارســی عــالوه ب ب
راه حلــی جهــت رفــع هــر یــک از خطاهــا ارائــه می کنــد و بــه ایــن صــورت موجــب راهنمایــی 

بــران می گــردد. کار

هــدف از انجــام طــرح، تولیــد نرم افــزار راهنمایــی و تشــخیص خطــا در زبــان C# می باشــد. ایــن نرم افــزار امکانــات 
یســان ایــن زبــان بــه صــورت فارســی در اختیــار می گــذارد. مناســبی را بــرای آمــوزش بــه برنامه نو

• مستقر در پارک های علم و 
فناوری

کار  کسب و  • توسعه 
الکترونیک

www.dpna.ir
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کارآفرینی  • ایجاد اشتغال زایی و 
کز آموزشی و آزمایشگاه های  • قابلیت استفاده محصول در دانشگاه ها و مرا

تحقیقاتی
کیفیت محصوالت •  افزایش ضریب اطمینان و 

کاهش قیمت تمام شده آموزش  یی درهزینه ها و  • صرفه جو
کوتاه مدت تخصصی • آموزش های 

6 ماه

یان نسل آفتاب درایت پو

استان یزد/استان یزد

گــذاری بخــش خصوصــی از ســال 1386 فعالیــت خــود را در زمینــه ی  گــروه داده پــردازان نســل آفتاب)دپنــا( بــا ســرمایه 
ری اطالعــات و تولیــدات نرم افــزاری آغــاز نمــود و ســپس بــا چندیــن ســال تجربــه در ســال 1395 بــا ثبــت شــرکت  فنــاو

کــرد. یــان نســل آفتاب)دپنــا( بصــورت رســمی خــود را معرفــی  درایــت پو
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ح های حوزه دفاعی و هوا-فضا برخی از عناوین طر

طرح هــای حــوزه دفاعــی و هوافضــا از جملــه حوزه هــای حمایتــی صحــا بــا دانــش فنــی 
کــه بــه عنــوان یکــی از بخش هــای راهبــردی از  ری بــاال )High Tech( اســت  و فنــاو

ر صحــا برخــوردار اســت.  جایــگاه مهمــی در ســبد حمایتــی شــرکت های فنــاو
یــن  گونــه طرح هــا، صرفــا بــه عناو در ادامــه بــا توجــه بــه محرمانــه بــودن اطالعــات ایــن 

کلــی موضوعــات اشــاره می گــردد: 

)pilot Auto(ساخت پرنده بدون سرنشین *

کارت پردازشگر سونار * طراحی و ساخت 

یایی یایی جهت نظارت بر مرزبانی در * ربات در

گسترده کنترل و ارتباط دیتای امن پهپاد مبتنی بر طیف  * طراحی و ساخت سیستم 

UHF گیرنده-فرستنده امن در باند فرکانسی * ساخت دستگاه 

کنترل ادوات زمینی * طراحی و ساخت سیستم 

کوتاه و بلند * تولید دستگاه مسافت یاب لیزری برد 




